
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %” 
 



 

กำหนดการเดินทาง ราคา 
13 – 17 กรกฏาคม 2565 

(วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) 

26,900.- บาท 
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

27 – 31 กรกฏาคม 2565 
(วันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

11 – 15 สิงหาคม 2565 
(วันแม่) 

 

 
วันที่หนึ่ง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 23.50– 08.10 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นครื่
อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 642 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 

วันทีส่อง สนามบนินาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท 

0810 ถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 23.50 – 08.10 )   ✈  

2 
สนามบนินาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – 
หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท - 



HOTEL 

FUJINO BOKAEN 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า)   

LISTEL SHINJUKU 
OR SIMILAR 

4 
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อป
ปิ้งชินจูก ุ    

LISTEL SHINJUKU 
OR SIMILAR 

5 
โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – 
สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 17.25– 21.55 )   ✈  



   

นำท่านเดินทางมุ่งสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” เป็นเมืองหนึ่งในอำเภออาชิงาราชิโมะ จังหวัดคานางาวะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงและได้รับความนิยม
มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นหนึ่งในกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการ “ล่องเรือโจรสลัด” ที่ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) 
(ใช้เวลาล่อง 15 นาที) โดยทะเลสาบอาชินั้นก่อตัวขึ้นในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่หลังจากการระเบิดครั้งสุดท้ายของ
ภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีก่อน ขณะล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม และที่พลาดไม่ได้ที่สุด
นั้นคือการเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรืออิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงามอย่างแท้จริงของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลังตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (Owakudani) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” (เดินทางโดยรสบัส) 
ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า เป็นหุบเขาที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อนทำ
ให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่ง
ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและกำมะถันหลงเหลืออยู่ ท่านจะต้องมาลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้
ได้ ซึ่งเจ้าไข่ดำนั้นมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติล้วนๆโดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความ
เช่ือว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปีบอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์กที่ต้องมาปักหมุดของเมืองนี้เลย
ทีเดียวที่น่าสนใจอีกอย่างก็ตรงที่ท่ีแห่งนี้เป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้ยังสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิในวันท้องฟ้าโปร่ง ๆ ได้อีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Gotemba Premium Outlets) เรียกได้ว่าเป็น
เอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่าง
บริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ถือว่ามีของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศยัง
ดีงามอีกด้วย ภายในจะมีร้านค้ากว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวม
กว่า 165แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive 
Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home 
Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อย่าง
รองเท้า กระเป๋าเสื้อผ้าเด็กซึ่งของทุกช้ินเป็นสินค้าของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง
ของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 



พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย  
“แบบไม่อั้น!!!” 

ที่พัก : FUJINO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 โดยมีความสูงประมาณ 3,776 
เมตร เมื่อข้ึนมาถึงช้ัน5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิที่ช้ัน5นี้ยังเป็นท่ีตั้ง
ของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่
สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังช้ัน 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ 
“สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าท่ีนี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า
ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่
ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทำไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนียภาพที่
สวยงามของฟูจิซังในระยะใกล้และเลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

 



หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไปชมเทศกาล “Fujikawaguchiko Herb Festival” เทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ริมทะเลสาบ Kawaguchiko (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม) ภายในงานจะมีการจัดแสดงทุ่งดอก
ลาเวนเดอร์มากกว่า1 แสนต้นเสกให้สวนสาธารณะบริเวณใกล้ทะเลสาบกลายเป็นพรมสีม่วงสวยงามส่งกลิ่นหอมไปท่ัวสี
ม่วงของทุ่งดอกลาเวนเดอร์สะท้อนกับผิวน้ำในทะเลสาปมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิอีกมุมหนึ่งถ่ายรูปยอดนิยมที่มาเที่ยว
ญี่ปุ่นหน้าร้อนต้องไปชมให้ได้ 

*** หากหมดช่วงเทศกาลจะพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้านน้ำใส ตั้งอยู่ที่
จังหวัดยามานาชิ ในเขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการ
ท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อนํ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บนํ้าจากการ
ละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถานท่ีที่พลาดไม่ได้บ่อน้ําทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, 
บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ
ในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาท่ีมีรพูรุนรวมกับแร่ธาตตุ่างๆ จนทำให้น้ําในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษ
คนญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าในบ่อเหล่านี้นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉํ่าแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ท่ีหากใครได้ดื่มก็จะมีอายุ
ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในวันท่ีอากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปรง่ไรเ้มฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวิธีการสาธิตการนำพลังงานน้ำมาใช้ เช่น นำมาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้
เครื่องตำข้าวทำงานฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ *** 

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศไป “นั่งกระเช้าลอยฟ้า” (Yokohama Air Cabin) ในเมืองแห่งแรกของญี่ปุ่น เช่ือม
ระหว่าง Sakuragicho Station และ Unga Park Station ของโยโกฮาม่า ให้ท่านได้นั่งกระเช้าเหนือน้ำชมวิวเมืองกันได้
แบบพาโนรามา เห็นชิงช้าสวรรค์และเมืองโดยรอบ นอกจากน้ียังเดินทางสะดวก อยู่ใกล้ที่เท่ียวน่าแวะอีกหลายแห่งและให้
ท่านได้เที่ยวชม “มินาโตะ มิไร 21” (Minatomirai 21) ศูนย์ความเจริญแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางแหล่งท่องเที่ยวใน
เมืองโยโกฮาม่าและเป็นสถานที่สำคัญที่ท่านสามารถพบกับสถานที่ที่ทั้งทันสมัยและเก่าแก่ได้ในที่เดียวพื้นที่ท่าเรือจะหัน
หน้าออกจากเมืองโยโกฮาม่าและมีถนนที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าพื้นที่สวนสนุกสถาปัตยกรรมโบราณและเรือลอยขึ้นลงบนผิว
น้ำท่ีท่าเรือใกล้ๆกันรับรองว่านักท่องเที่ยวท่ีมาที่นี่จะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำกลับไปอย่างแน่นอน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  

นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่
ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ช่ือว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความ
หลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟช่ันช้ันแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย ... เพื่อนำท่านเดินทาง
สู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่า 



วัดโคมแดงเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวถูกสรา้งขึ้นเสรจ็เมือ่ประมาณปี ค.ศ. 645 
เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพ
ความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” เป็น
ถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้า
พื้นเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็น
ต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซะกุซ่ามากนักโดยหอนี้มีความสูง 
634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองช้ันโดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และช้ันบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียว
ที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศาโดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงที่สุด
ในญี่ปุ่นให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยังมีที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ภายในตึกแห่งนี้ครบครัน รวมทั้งยัง
มีอควอเรียมอยู่ในน้ันอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

  

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกัน
ขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 
กระเป๋ารองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟช่ันสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น  KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) 

ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันทีห่้า โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 17.25– 21.55 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 



 

พาท่านเดินทางสู่ “วัดนาริตะซัน” (Naritasan Shinshoji Temple) วัดประจำเมืองนาริตะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพื่อความ
เป็นสิริมงคล วัดแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของโรงเรียสอนศาสนาลัทธิชินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้าคณะคันโจในปี ค.ศ. 940 ซึ่ง
เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับ “เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ” (เทพเจ้าแห่งไฟ) เป็นวัด
เก่าแก่ที่สวยงามของเมืองนาริตะซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอันดับสองในญี่ปุ่น และยังมี
สถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้หามุมถูกใจเก็บภาพเป็นที่ระลึก
และเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ้งของฝากกลับบ้านของเหล่า
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นศูนย์รวมสินค้าช้ันนำต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้า เป็นต้น 
รวมทั้งร้าน 100 เยนที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายมักจะเป็น
ร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย ๆ และอาหารอื่น ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบนินาริตะ” 

1725 เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG677 

2155  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



 



 



 



 



 



 



 


