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TOKYO FUJI KAWASU 5D3N 

ซุปตาร ์ซากรุะอมชมพ ู

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2566 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
น ัง่กระเชา้ขึน้ภเูขา Omuro ชมววิบน ซึง่เป็นภเูขาทีอ่ยูก่ลางเมอืง(ตามรอยอนเิมะชือ่ดงั) 

เบือ้งหลงัจะเป็นชายฝั่งมหาสมทุรทีส่วยงาม รปูทรงภเูขาสวยงาม 

ในมมุแบบพาโนรามา 360 องศา 

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

ไฮไลท!์! สมัผสัความงามของดอกซากรุะกอ่นใคร ณ เมอืง คาวาส ึ
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 สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

เรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชาแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ และพาชมหมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ, ชนิจกุ ุ และฮาราจกุุ 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

1-5 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

2-6 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

3-7 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

4-8 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

5-9 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

6-10 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

7-11 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

8-12 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

9-13 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 
 

 

10-14 เมษายน 2566 53,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 เมษายน 2566 55,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 เมษายน 2566 55,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 
 

 

16-20 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
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19-23 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

21-25 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

26-30 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

27เมษายน – 01พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

28เมษายน – 02พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

29เมษายน – 03พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

30เมษายน – 04พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

01-05 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

03-07 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

04-08 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

06-10 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

07-11 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

09-13 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
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10-14 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

16-20 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

21-25 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

26-30 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

27-31 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

28พฤษภาคม – 1มถินุายน 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

29พฤษภาคม – 2มถินุายน 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

30พฤษภาคม – 3มถินุายน 2566 38,888.- 8,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ขึน้กระเชา้ โอมโุระ - ชมซากรุะ เมอืงคาวาส ึ- ออนเซ็น + 

ขาปยูกัษ ์

 

00.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 น าทา่น ขึน้กระเชา้ที ่Omuro Mt. ซึง่เป็นภเูขากลางเมอืงเป็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีด่บัไปนาน

แลว้ สามารถขึน้ไปดวูวิภเูขาไฟฟจูไิด ้ถา้ไมเ่คยขึน้ Ski lift มาขึน้ทีน่ ี ่ก็จะไมน่า่กลวัมาก

เพราะไมส่งูมากนกั ทางเดนิสะดวกแตเ่ป็นเนนิ เบือ้งหลงัจะเป็นชายฝั่งมหาสมทุรทีส่วยงาม 

รปูทรงภเูขาสวยงาม เดนิไดร้อบปากปองภเูขาไฟสะดวกไมเ่ป็นอนัตราย 

**ตามรอยอนเิมะชือ่ดงัอยา่ง Your Name** 

 

31พฤษภาคม – 4มถินุายน 2566 38,888.- 8,900.- 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาวาส ึสมัผัสความงามแหง่แรกของเทศกาลดอกซากรุะในเดอืนแหง่ความรัก 

ณ เมอืงคาวาส ึโดยเมอืงน้ีจะเป็นเมอืงทีซ่ากรุะบาสะพร่ังเร็วทีส่ดุในเกาะฮอนช ูโดยจะเริม่ออกดอก

ในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถึง เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมี

นักท่องเทีย่วทีอ่ยากชมความงามของ ซากรุะและเล่นสกใีนชว่งเวลาเดยีวกัน จะเดนิทางมาเทีย่วชม

กันในชว่งน้ี โดยเมอืงคาวาส ึเป็นเมอืงเล็กๆ   ซึง่ตัง้อยูไ่มห่า่งจากเมอืง      โกเทมบะมากนัก โดยใน

สว่นกลางของเมอืงจะมแีมน่ ้าไหลตดัผา่น 2 ขา้งทาง จะเรยีงรายเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะหลากหลายรอ้ย

ตน้ ยาวตลอดเสน้ทางประมาณ 4 กโิลเมตรและบางจุดยังม ีดอกนาโนฮะนะ หรอืดอกกวางตุง้ ทีบ่าน

สะพร่ังเป็นสเีหลอืง ใหท้า่นไดช้มความงามกันอกีดว้ย และใน 2 ขา้งทางก็ยังมรีา้นขายของฝากของที่

ระลกึ ขนม ผลไมม้ากมาย โดยท่านสามารถเลอืกซือ้ หรือ ชมิพรอ้มดืม่ด ่ากับความงามของซากุระ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  (โดยปกตงิานเทศกาลซากรุะทีเ่มอืงคาวาส ึจะ

เร ิม่จดัในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์– 10 มนีาคม แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี

ดว้ย) ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

 

 

(หมายเหตุ: ในช่วงทีด่อกซากุระหมดแลว้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์น า

ทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต  แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ัง

ไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, 

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รอง เท า้ แฟชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
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ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

พกัที ่  โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรอืระดบัเดยีวกนั 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ทุง่ซากรุะชบิะ – Shikido (Tea ceremony) – โอชโินะฮคัไค – หมูบ่า้นซาวาระ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. น าท่าน เทีย่วชมเทศกาลดอกไม ้“ชบิะซากรุะ” (Shibazakura Festival) หลังจากตอ้นรับฤดใูบไมผ้ลิ

ดว้ยดอกซากุระไปแลว้ ดอกไมท้ีจ่ะมาอวดโฉมรับช่วงต่อไปนัน้ก็คอื “ดอกชบิะซากุระ” หรือ “ดอก

พงิคม์อส” ที่จะผลบิานในช่วง กลางเดอืนเมษายนไปจนถงึเดอืนพฤษภาคม เทศกาลชมดอกชบิะ

ซากุระ ที่คาวากุจโิกะ เมืองแห่งภูเขาไฟฟูจิ จังหวัดยามะนาช ิเป็นเทศกาลหนึ่งที่มีชือ่เสยีงมาก  

จุดเดน่ของเทศกาล ชบิะซากรุะ ทีค่าวากจูโิกะ ก็คอืววิภเูขาไฟฟจูน่ัินเอง เราจะไดเ้ห็นทัง้ภเูขาไฟฟจู ิ

สัญลักษณ์ของญีปุ่่ น พรอ้มๆ กับดอกชบิะซากรุะสชีมพูสวยหวาน ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจาก

การชมดอกไมแ้ลว้ ในงานยังมจุีดขายอาหารและของหวานเมนูพเิศษทีท่ าขึน้ในชว่งน้ีโดยเฉพาะอกี

ดว้ย 
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จากนัน้น าทา่นสมัผัสวัฒนธรรมดัม้เดมิของญีปุ่่ น น่ันก็คอื  การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชง

ชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอน นัน้

ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ีไม่ใชแ่ครั่บชมอย่างเดยีว ยังเปิด

โอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีล่ะลกึ

ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟ

ฟจู ิทีเ่ป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุม่

น ้าผดุโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้นก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็น

จากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม บ่อน ้าลกึและมชีวีติสัตวน์ ้าจืดทีน่่าสนใจและปลาขนาด

ใหญ่ การเยีย่มชมบ่อเกอืบเหมอืนไปเยีย่มพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าขนาดย่อมเลยก็ว่าได ้นอกจากนัน้คณุจะ

พบกับรา้นอาหารรา้นขายของทีร่ะลกึและรา้นขายอาหารรอบๆ สระน ้าซึง่ขายผัก ขนมหวาน ผักดอง 

งานฝีมอืและผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ บางคนใชง้านเตายา่งกลางแจง้ขนาดเล็กเพือ่ดงึดดูผูซ้ือ้ดว้ยกลิน่

อันหอมหวานของมันเทศคั่วและแครกเกอร์ขา้วอบ พิพิธภัณฑ์กลางแจง้ที่ Hannoki Bayashi 

Shiryokan ถูกลอ้มรอบบ่อใหญ่ที่สุด Oshino Hakkai และมีบา้นไร่หลังคามุงจากแบบดัง้เดิมที่

สามารถดไูดภ้ายในและแสดงเครือ่งมอืการเกษตรตา่งๆ ของใชใ้นครัวเรอืนชดุเกราะซามไูรและอาวธุ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาวาระ(Sawara) มบีา้นเรอืนรา้นคา้ตา่งๆยังคงอนุรักษ์ความเป็น

ดัง้เดมิไวอ้ย่างดงีาม เคา้มกีารจัดผังเมอืงไดด้งีามมากๆ แต่เดมิทนัีน้เมอืงนี้เคยเป็นศูนยก์ลาง

การขนสง่ขา้วในชว่งสมัยเอโดะ(1603-1867) เน่ืองจากเมอืงแหง่นี้ตัง้อยูต่รงกลางระหว่างคลอง 

มีชือ่เรียกว่าเอโดะนอ้ย”Little Edo” ไดร้ับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดัง้เดมิ รา้นคา้

ต่างๆ และคลังสินคา้จากสมัยเอโดะ จุดที่เรียกไดว้่าเป็นไฮไลท์ของเมืองน่ันก็คือ  Ja Ja 

Bridge ซึง่เป็นสะพานที่จะมีน ้าไหลออกมาจากสะพานทัง้สองดา้นคลา้ยน ้าตก ดว้ยความที่

เดนิทางใกล ้ๆ กับเมืองโตเกยีวอีกทัง้ยังมีบรรยากาศความเป็นเอโดะไวอ้ย่างเต็มเป่ียม ท าให ้

กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่วทีเ่สาะแสวงหาเมอืงเล็กๆทีม่กีลิน่อายความยอ้น

ยคุ 
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ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

พกัที ่ โรงแรม Asia Narita HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่  ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ถนนนาคามเิซ - ฮาราจกุ ุ- ชนิจกุ ุ– หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้

- เมอืงนารติะ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก  เปิด

ใหบ้ริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทาง

สถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งทีเ่กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้สิูจน์ให ้

เห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าทา่นชม วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพร

จากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ

ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซื้อ

เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
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หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่

ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งน้ี

ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสดุแสนอร่อย  

 
 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของ

ญีปุ่่ นแลว้ ถนนชอ้ปป้ิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่

มชีือ่เสยีงของวัดอกีดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ขีนมขึน้ชือ่ของ

วัดไดอ้ย่างไร ขนาดองคจั์กรพรรดิยั์งรับสั่งคนสนทิให ้

มาซือ้ทีน่ี่!!! เมนูนัน้ก็คอื “เมลอ่นปงั” เป็นขนมปังแบบ

ดัง้เดมิของญีปุ่่ น บางคนอาจจะเขา้ใจผดิวา่เป็นขนมปัง

สอดไสเ้มลอ่น แตจ่รงิๆแลว้คอืขนมปังอบแลว้ยดา้นบน

มีลายแตกๆ ซึง่เหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่ น เป็นที่มา

ของชื่อ “เมล่อนปัง” น่ันเอง ซึง่ปกติก็จะหาทานได ้

ทั่วไปแมก้ระทั่งในรา้นสะดวกซื้อต่างๆ แต่ที่ขึน้ชื่อก็

ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ทีข่ายเมล่อนปังรสดัง้เดมิและซอฟครมีหลากรส ทีร่า้นน้ีจะท า

ใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลังดซีึง่เป็นเมนูแนะน าทีม่าถงึ

วัดอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

 

ไดเ้วลาอันสมควรนาท่านเดนิทางกลับเขา้สู่ กรุงโตเกยีว นาท่านชอ้ปป้ิงย่านฮาราจุกุย่านฮาราจู

ก(ุHarajuku) นัน้ขึน้ชือ่เรือ่งสตรทีอารต์สสีนัสดใสและรา้นแฟชัน่ ทัง้รา้นเสือ้ผา้วนิเทจแหวกแนวและ

รา้นคอสเพลยบ์นถนนทาเคชติะ นอกจากน้ียังมรีา้นบูตกิเรียบหรูเรียงรายบนถนนโอโมเตะซันโดอัน

แสนร่มรืน่ สว่นถนนโดยรอบนัน้เต็มไปดว้ยบารเ์ล็กๆ และคาเฟ่ทันสมัย ทัง้ยังมสีถานทีท่่องเทีย่วเชงิ

วัฒนธรรมซึง่ก็คือพิพธิภัณฑ์ศลิปะร่วมสมัยและ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทาง
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ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสาหรับวัยรุ่น เครื่องสาอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล 

น่ันก็คือ แมวยักษ์ 3 มติ ิที่โผล่บนจอแอลอดีีมขีนาดมหมึา จอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร 

(1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลาโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็น

เทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว 

นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอ

แอลอดีน้ีี ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต ่หุน่ยนต์

เครือ่งดูดฝุ่ น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูไ่ดเวอรซ์ติ ี ้

โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ 

จุดเดน่ของหา้งนีก็้คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

14.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  
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** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในปะเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

 

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


