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TOKYO FUJI HAKONE IBARAKI 
FREEDAY 6DAYS 4NIGHTS BY XJ 

**ซุปตาร ์กลบับา่ย เพราะฉนัไป SHIBAZAKURA** 
กําหนดการเดนิทางเดอืน พฤษภาคม 2566 

 

 



XJ075 BKK-NRT-BKK (Update 13 Mar 23) 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

 

ลอ่งเรอืโจรสลดั ลอ่งเรอืชมความงามของทศันยีภาพสองฝั่งทะเลสาบ และววิฟูจ ิ
หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค แหลง่นํา้บรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟูจ ิทีเ่ป็นแหลง่นํา้ตามธรรมชาต ิ
ไฮไลท!์! สมัผสัความงามของดอกชบิะซากุระ (Shibazakura Festival 2023) 

 สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิพรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ตลาดปลาโออาไร 
เรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชาแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ และ ชมภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ
**อสิระ ฟรเีดย ์1 วนัเต็ม จะชอ้ป จะชมิ หรอืจะชวิในสวนสนุกระดบัโลก 

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื โตเกยีวดสินยีซ์ ีไดต้ามอธัยาศยั*** 
บฟุเฟ่ตข์าป ูและ อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ(Onsen)  

มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

06 - 11 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

07 - 12 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

08 - 13 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

09 - 14 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

10 - 15 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

15 - 20 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

16 - 21 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

17 - 22 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

18 - 23 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตํุา่กวา่ 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
สําหรบัล ู

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้  (JOINLAND)  
ราคาทวัร ์26,888.- บาท/ทา่น (จํานวนจํากดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 - 28 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

24 - 29 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

25 - 30 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 
23.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ฮาโกเนะ  – ล่องเรือโจรสลดั ณ  ทะเลสาบอาชิ –  

โอชโินะฮคัไค – เมอืงยามานาช ิ– ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์
02.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ602 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
(ขอ้มลูเพิม่เตมิ : กอ่นเครือ่งบนิลงจอด 2 ชัว่โมงจะมเีสรฟิอาหารบนเครือ่งดะ่) 

10.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
นําท่านเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ (Hakone) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงหนึง่ใน
อําเภออาชกิะราชโิมะ จังหวัดคานากาวะ ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเทีย่ว โดยสามารถเดนิทางไปชมภูเขาไฟฟูจจิากโตเกยีวและกลับไดภ้ายใน
ระยะเวลาหนึง่วัน และนอกจากน้ําพุรอ้น พพิธิภัณฑ ์และกจิกรรมนันทนาการอืน่ ๆ แลว้ ฮาโกเนะยัง
ไดรั้บการกําหนดใหเ้ป็นอทุยานธรณีแหง่ชาตญิีปุ่่ นโดยเครอืขา่ยอทุยานธรณีประเทศญีปุ่่ น (Japanese 
Geoparks Network) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัเป็นเบนโตะบนบสัเพือ่ความรวดเร็วในการเดนิทาง (1) 
 นําท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลาประมาณ 

10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทศันียภาพสองขา้ง  ทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย 
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จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่น้ําบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น้ําตามธรรมชาตติัง้อยู่ใน
หมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน้ําผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที่
ย่างเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้นก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน้ําธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่
ทุกมุม โดยในบ่อน้ําใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยวา่น้ํา
แต่ละบ่อนัน้เย็นจับใจจนแอบสังสัยวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งหรอื เพราะอุณหภูมใินน้ําเฉลีย่
อยู่ที ่10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมน้ํีาผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และที่
สําคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 15 นาท)ี 
คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 
พกัที ่  โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรอืระดบัเดยีวกนั 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะทําให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 

วนัทีส่าม จุดชมวิวช ัน้  5 ภูเขาไฟฟูจ ิ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่ น  –  
ทุง่ชบิะซากรุะ – กรงุโตเกยีว – ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ – เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสูงเหนือจาก

ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้
มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

  จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชง
ชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้
ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิด
โอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
ตามอัธยาศัย 
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ของทีล่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
นําท่านเที่ยวชมเทศกาลดอกไม  ้“ชิบะซากุระ” (Shibazakura Festival) (ใชเ้วลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังจากตอ้นรับฤดูใบไมผ้ลดิว้ยดอกซากรุะไปแลว้ ดอกไมท้ีจ่ะมาอวดโฉม
รับชว่งตอ่ไปนัน้ก็คอื “ดอกชบิะซากรุะ” หรอื “ดอกพงิคม์อส” ทีจ่ะผลบิานในชว่ง กลางเดอืนเมษายน
ไปจนถงึเดอืนพฤษภาคม เทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ทีค่าวากจุโิกะ เมอืงแหง่ภูเขาไฟฟจู ิจังหวัดยา
มะนาช ิเป็นเทศกาลหนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก  จุดเดน่ของเทศกาล ชบิะซากรุะ ทีค่าวากจูโิกะ ก็คอืววิภเูขา
ไฟฟจูน่ัินเอง เราจะไดเ้ห็นทัง้ภูเขาไฟฟจู ิสัญลักษณ์ของญีปุ่่ น พรอ้มๆ กับดอกชบิะซากรุะสชีมพูสวย
หวาน ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจากการชมดอกไมแ้ลว้ ในงานยังมจุีดขายอาหารและของหวาน
เมนูพิเศษที่ทําขึ้นในช่วงน้ีโดยเฉพาะอีกดว้ย (**หมายเหตุ เทศกาล Fuji Shibazakura 
Festival 2023 จะจดัขึน้ในชว่งวนัที ่15 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2566) 

   แหลง่อา้งองิ https://www.shibazakura.jp/contest/ 

 
จากนั้นเดนิทางสู่ กรุงโตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
ประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มี
รถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็น
จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเทีย่วทั่วโลก จุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่วที่เสาะ
แสวงหาเมอืงเล็กๆทีม่กีลิน่อายความยอ้นยคุ 
นําท่านชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิ
ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่
จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่
ของชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 
ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากลําโพงคุณภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอื
เป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว 
นอกจากแมวยักษ์แลว้ ทา่นยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถ่กูครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีน้ีี 
ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต ่หุ่นยนตเ์ครือ่งดูดฝุ่ น  
ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมเมอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) 
คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ Asia Narita HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 

https://www.shibazakura.jp/contest/
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วนัทีส่ ี ่  เมอืงนารติะ – จงัหวดัอบิาราก  ิ– ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก  ิ– เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ –  

ตลาดปลาโออาไร – กรงุโตเกยีว – ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้– เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่
ในภูมภิาคคันโตของเกาะฮอนช ูประเทศญีปุ่่ น อบิารากซิึง่อยู่ไม่ห่างจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานที่
ท่องเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลทีเ่กีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากน้ี
ยังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่วเน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 
เดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน 
ตัง้อยูบ่นเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมทุรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงในภมูภิาคคนั
โต ถูกเลือกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดรั้บความเชือ่ถือมาอย่างยาวนานใน
ฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครัว นําท่านรับ
พลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no Torii) โทรอิสิเีทาที่นิ่งสงบ บนโขดหนิ
ท่ามกลางฟองคลืน่สขีาวทีส่าดกระเซ็น ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิคโตะ และ 
เทพเจา้สคุุนะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต ่29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจุดถ่ายรูปพระ
อาทติยข์ึน้ทีม่ชี ือ่เสยีง มนัีกท่องเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่ง
ขึน้สูข่อบฟ้า 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาโออาไร 
ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) ท่านสามารถอิม่อร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่สง่ตรงมาจากท่าเรอื
ประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอือาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากน้ียังมอีาหารทะเลตากแหง้ที่
ทําเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะสําหรับเป็นของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิง
ยา่ง เพลดิเพลนิกบัหลากหลายเมนู ปลาสดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล 
หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้ 
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จากนัน้เดนิทางสู ่กรงุโตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
เพื่อนําท่านสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิ
ตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง
หนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่
มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ***ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร*** 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 
 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง 
แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• ยา่นฮาราจกู ุ(Harajuku) ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น
ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด (Ometosando) รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 
เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์
ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจุใจ  

• ชบิูย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น
ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ
ชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

• อเุอโนะ (Ueno) แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุมันสท์ัง้ ตกึมว่ง Takeya ตกึขวัญใจคนไทยทีห่ากไดห้ลงเขา้ไป
อยู่ไดเ้ป็นวันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีส ินคา้หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช  ้
เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นและของนําเขา้ ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถูกกวา่ในหา้ง
อกีดว้ย 
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แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก ่ขนาดใหญ ่ทีม่ชีือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้ง
ขึน้ในปี 940  

• ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 
ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จากสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งาน
ฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

• ออิอน มอลล  ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มี
รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากน้ียังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 
arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่

หา้มพลาด สวนสนุกระดบัโลก  (**ราคาไมร่วมคา่เขา้ สามารถสอบถามกบัทางบรษิทัไดเ้ลยคะ่) 
• โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกที่

มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ลา้นคนต่อ ซึง่มากที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดย
บรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์ูนวอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 
1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินีย์แลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดย
ตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน  

 World Bazaar 
 Tomorrowland 
 Toontown 
 Fantasyland 
 Critter Country 
 Westernland 
 Adventureland หรือ 

• โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) ไดแ้รงบันดาลใจมาจากเทพนยิายและตํานานแหง่ทอ้ง
ทะเล ทีผ่สมผสานทัง้ความโรแมนตกิและความตืน่เตน้ทา้ทาย มแีนวคดิหลกัๆ เกีย่วกับน้ํา เชน่ เมอืง
เวนีส ลาํธารน้ํา ทะเล เรอืไททานกิ ถ้ําใตน้ํ้าในปลอ่งภเูขาไฟ เมอืงในป่าดบิชืน้แถบอเมรกิากลาง 
เงอืกและเมอืงบาดาล เป็นตน้ ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีหลกั เชน่กนั 

1. Lost river delta 
2. Arabian Coast 
3. Mermaid Lagoon 
4. Mysterious Island 
5. American Waterfront 
6. Port Discovery 
7. Mediterranean Harbor 
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั***  

ทีพ่กั  Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
10.00 น. นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ (โดยรถบสัโรงแรม) 
14.25 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ603 
19.10 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 
***************** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุํ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 
รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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