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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ขึน้ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 
ลอ่งเรอืโจรสลดั พาชมิ ไขด่ า ณ หบุเขาโอวาคุดาน ิ

ไฮไลท!์! ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ 
เยอืนหมูบ่า้นจ าลองเกษตรกรรม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

ขอพร ณ วดันารติะ ซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล 
ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น)  
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-05 กรกฎาคม 2565 27,800.- 7,900.- 
 

 

03-07 กรกฎาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

08-12 กรกฎาคม 2565**HOT PRICE 25,800.- 7,900.- 
 

 

10-14 กรกฎาคม 2565**วันอาสาฬหฯ+วันเขา้พรรษา 28,800.- 7,900.- 
 

 

15-19 กรกฎาคม 2565  27,800.- 7,900.- 
 

 

17-21 กรกฎาคม 2565 27,800.- 7,900.- 
 

 

22-26 กรกฎาคม 2565 27,800.- 7,900.- 
 

 

24-28 กรกฎาคม 2565**วันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10 28,800.- 7,900.- 
 

 

29 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2565 27,800.- 7,900.- 
 

 

31 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 2565 27,800.- 7,900.- 
 

 

01-05 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

02-06 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

03-07 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

04-08 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
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05-09 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

06-10 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

07-11 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

08-12 สงิหาคม 2565 29,900.- 7,900.- 
 

 

09-13 สงิหาคม 2565**Obon 29,900.- 7,900.- 
 

 

10-14 สงิหาคม 2565**Obon 29,900.- 7,900.- 
 

 

New 11-15 สงิหาคม 2565**วนัแมแ่หง่ชาต+ิObon 29,900.- 7,900.- 
 

 

12-16 สงิหาคม 2565**วนัแมแ่หง่ชาต+ิObon 29,900.- 7,900.- 
 

 

13-17 สงิหาคม 2565**Obon 29,900.- 7,900.- 
 

 

14-18 สงิหาคม 2565**Obon 29,900.- 7,900.- 
 

 

15-19 สงิหาคม 2565**Obon 29,900.- 7,900.- 
 

 

16-20 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

17-21 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

18-22 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

19-23 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

20-24 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

21-25 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

22-26 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

23-27 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

24-28 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

25-29 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

26-30 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

27-31 สงิหาคม 2565 28,800.- 7,900.- 
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*Obon (โอบง้) คอื เทศกาลเซ่นไหวด้วงวญิญาณบรรพบุรุษของชาวญีปุ่่ น เป็นวนัหยุดยาว ชาวญีปุ่่ นนยิมเทีย่วในชว่งนี ้รถตดิ หอ้งพกัแน่นท าใหร้าคาสูงกวา่ปกต ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

02-06 กนัยายน 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

04-08 กนัยายน 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

09-13 กนัยายน 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

11-15 กนัยายน 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

16-20 กนัยายน 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

23-27 กนัยายน 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

25-29 กนัยายน 2565 28,800.- 7,900.- 
 

 

30 กนัยายน-04 ตลุาคม 2565 29,900.- 7,900.- 
 

 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - ฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิ ไขด่ า ณ หบุเขาโอ

วาคดุาน ิ– จดุชมววิช ัน้ 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
น าท่านเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ เป็นเมอืงหนึง่ในอ าเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากาวะ ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาฮา
โกเนะดา้นตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว โดยสามารถเดนิทางไปชมภูเขาไฟฟจูจิากโตเกยีว
และกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน ้าพุรอ้น พพิธิภัณฑ ์และกจิกรรมนันทนาการอืน่ ๆ แลว้ ฮาโก

เนะยังไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นอทุยานธรณีแหง่ชาตญิีปุ่่ นโดยเครอืขา่ยอทุยานธรณีประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีใหท้่านไดล้่องเรอืชมความงาม
ของทัศนียภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย  
 เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20-30 นาท)ี คอื หุบเขาภูเขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุ
ของภูเขาคาม ิในชว่งทีภู่เขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สดุทา้ยเมือ่ประมาณ 3,000 ปีกอ่น ดังนัน้ ท าใหบ้รเิวณน้ีมแีร่
ก ามะถันหรอืซลัเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ า ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่น้ี วา่
กันวา่กนิไขด่ าหนึง่ฟอง จะอายยุนืขึน้ไปอกีเจ็ดปี  

 เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 
เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่
เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุก
ฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทาง
ขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพ
ความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศได ้
อกีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิ
ทางเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  
ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้จะท าให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่าม สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากุจ ิ(ตามฤดูกาล) - 
พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ – พธิชีงชาญีปุ่่ น - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามิ
เสะ – ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ - ยา่นโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงนารติะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ ดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟจูมิพีืน้ที่

ถงึ 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุท์ีป่ลูกไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชม
ตลอดทัง้ปี ภายในสวนยังมดีอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของดอกไมใ้นร่มไดแ้ม ้
ในวันทีฝ่นตก ไฮไลท!์!! น ้าตกเมยีวจนิ น ้าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีังหันและมุม
ถ่ายรูปมากมาย ส าหรับทีน่ี่ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี โดยทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาบานของ
ดอกไมช้นดิตา่งๆ ดังน้ี  

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  
 ปลายเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลฟิอรเ์นียป๊อปป้ี  
 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวัน 
 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกันยายน : ดอกบานชืน่ ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

ส าหรบัวนัเดนิทางที ่**01-05, 03-07 และ 08-12 กรกฎาคม 2565** ปรบัโปรแกรมไป  

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากจุ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival 2022 : JUNE 
18 – JULY 10’2022 จัดขึน้ทีร่มิทะเลสาบคาวากจุใินชว่งตน้ฤดูรอ้น ซึง่นอกจากจะจัดขึน้เพื่อตอ้นรับฤดูชม
ดอกลาเวนเดอร์แลว้ ยังจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับความงามของดอกไมอ้ีกหลากชนิด เช่น ดอกคาโมมายล์และ
สมุนไพรมากมาย โดยสถานที่จัดงานหลักคือ สวนสาธารณะยากซิาค ิสวนยอดนิยมที่ดงึดูดนักท่องเที่ยว
มากมายดว้ยลาเวนเดอรซ์อฟครีมและชาสมุนไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิทีม่ภีาพภูเขาฟูจซิ ึง่เป็นฉากหลัง
ของทะเลสาบคาวากจุติัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวนเดอรอ์ย่างสวยสดงดงาม อสิระใหท้่านไดว้ิง่เล่นท่ามกลางทุ่ง



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

ดอกลาเวนเดอร์สมี่วงสดใส สัมผัสกลิน่หอมสดชืน่ และเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงาม พรอ้มเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่ง
วนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   

 เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40นาที) ตัง้อยู่ในพื้นที่ทีเ่คยเป็น
หมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปี ค.ศ.1966 
จนกระทั่งตอ่มาอกี 40 ปีไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมใ่หเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ให ้ ประชาชน
ไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้น

กว่า 20 หลังคาเรอืน ในอาคารแตล่ะหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละ
แกลลอรี,่ ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง, เพลดิเพลนิกับรา้นน ้าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี้ยังมจีัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้
กับฤดกูาลดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 

นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอน
นัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสให ้
ทา่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  
เดนิทางสู ่โตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโตบนเกาะฮอนช ูในอดตีคอืเมอืงเอโดะ มี
รถไฟสายยามาโนเตะวนเป็นวงกลมอยูใ่จกลางเมอืง มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิม

ของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง)  
จากนัน้ นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความ
เคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 
เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้
ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้

สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “Kaminari Mon หรอื ประตฟู้าค ารณ” บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ ซึง่
เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และ
ขนมนานาชนดิ ทัง้ เมลอ่นปังในต านาน ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ 
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  
ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถา่ยรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ีหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก จัดเป็นแลนดม์ารก์อกี
อย่างหนึง่ของกรุงโตเกยีว บรเิวณรมิแม่น ้าสมุดิะ เป็นหอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิาร

ตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอน้ีมคีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ 
ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 
เมตร ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซา
กสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

 เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่ง
บันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว 
ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนต์
กนัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีส่ ี ่  เมอืงนารติะ – วดันารติะซนั - ถนนปลาไหล โอโมเตะซงัโดะ นารติะ - ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ - 
กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านสู ่วดันารติะซนั เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเกา่แก่ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงนารติะ จังหวัดชบิะ ทีว่ัดแห่งน้ีมรูีปเคารพ
ขององคฟ์โุดเมยีวโอ ทีม่ชี ือ่เรยีกขานกันมาตัง้แตส่มัยโบราณวา่ "นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอื
เป็นหนึง่ในศาสนสถานส าคัญทีเ่ป็นศนูยก์ลางความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอ ชาวญีปุ่่ นและนักท่องเทีย่วนยิมมา
ไหวข้อพรเรือ่งการงาน การเดนิทางปลอดภัย และโชคลาภ บรเิวณถนนเขา้สูว่ัด เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่ว่า โอโม
เตะซงัโดะ นารติะ หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ 
รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ และทีถ่นนแหง่น้ีจะมรีา้นขายขา้วหนา้ปลาไหล
ขึน้ชือ่ และมกีารแร่ปลาโชวส์ดๆ หนา้รา้นอกีดว้ย ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 

 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยู่ตดิโตเกยีว มเีมอืงชชิบิุ ทีโ่ดด
เด่นเรื่องธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่งรวมจุดชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ีท่่องเทีย่ว
น่าสนใจหลายแหง่  

 เดนิชม ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ เป็นย่านทีม่บีา้นเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณน้ียัง

เคยมโีกดังเก็บของอยู่หลายแหง่ตัง้แตส่มัยกอ่น โดยค าว่า Kura แปลว่า โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิ
ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนิยมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงน้ี ในสมัยก่อนเน่ืองจากเมอืงคาวา
โกเอะเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรียบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แม่คา้จงึ
ร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารต่างๆขึน้เรื่อยๆ บางอาคารก็มอีายุเก่าแก่และยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบันก็มี 
จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลูกกวาด เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญจ่ะขาย
ขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอกลกูกวาดหรอืตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมขีาย

คารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมอืงญีปุ่่ น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆ
และของฝากตา่งๆ  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับเขา้สู ่กรุงโตเกยีว จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจุกุ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง
ถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ
อืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอ
แอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคุณภาพ

เกรดด ี ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีว
เดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ทีถู่กครเีอทใหเ้ป็น

ภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีน้ีี ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ 
หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น  ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ   
  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 
13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์…โปรดสอบถาม…บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋

ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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