
TOKYO FUJI  

ซุปตาร์ ไม่เจ๊อะกันนาน คิดถึงจังเลย 

กำหนดการเดินทางเดอืนมิถุนายน - กันยายน 2565 

โดยสายการบินแอร์เอเชยี เอ็กซ์ (XJ) 

ขึ้นภูเขาไฟฟจูิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 

ล่องเรือโจรสลัด พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคดุานิ 

ไฮไลท์!! ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมิโยโกะ 

เยือนหมู่บ้านจำลองเกษตรกรรม พิพิธภัณฑห์มู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ 

สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ  



ถ่ายรปูคู่ หอคอยโตเกยีวสกายทรี ริมแม่นำ้สุมิดะ 

ขอพร ณ วดันาริตะ ซัน พร้อมเดินเล่น ณ  ถนนปลาไหล 

ย้อนยุคไปกับ หมู่บา้นเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ 

ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยกัษ์ 3 มิต ิ

บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

ที่นั่งจำนวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว อากาศ ไฮไลท์ 

05-09 มิถุนายน 2565 

**วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชิน ี

27,888.- 7,900.- 
 

 

10-14 มิถุนายน 2565
**HOT PRICE 

25,888.- 7,900.- 
 

 

12-16 มิถุนายน 2565 26,888.- 7,900.- 
 

 

17-21 มิถุนายน 2565 26,888.- 7,900.- 
 

 

19-23 มิถุนายน 2565 26,888.- 7,900.- 
 

 

24-28 มิถุนายน 2565 26,888.- 7,900.- 
 

 

26-30 มิถุนายน 2565 26,888.- 7,900.- 
 

 

01-05 กรกฎาคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

03-07 กรกฎาคม 2565
 

28,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 กรกฎาคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

10-14 กรกฎาคม 2565 

**วันอาสาฬหฯ+วันเข้าพรรษา 

28,888.- 7,900.- 

 

 

17-21 กรกฎาคม 2565 27,888.- 7,900.- 

 

 

22-26 กรกฎาคม 2565 27,888.- 7,900.- 

 

 

24-28 กรกฎาคม 2565 

**วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

28,888.- 7,900.- 

 

 

29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

01-05 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

02-06 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 



03-07 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

07-08 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

05-09 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

06-10 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

07-11 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 สิงหาคม 2565
 

29,999.- 7,900.- 
 

 

09-13 สิงหาคม 2565
**Obon 

29,999.- 7,900.- 
 

 

10-14 สิงหาคม 2565
**Obon

 29,999.- 7,900.- 
 

 

12-16 สิงหาคม 2565
**วนัแม่แหง่ชาติ+Obon

 29,999.- 7,900.- 
 

 

13-17 สิงหาคม 2565
**Obon

 29,999.- 7,900.- 
 

 

14-18 สิงหาคม 2565
**Obon

 29,999.- 7,900.- 
 

 

15-19 สิงหาคม 2565
**Obon

 29,999.- 7,900.- 
 

 

16-20 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

17-21 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

18-22 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

19-23 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

20-24 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

21-25 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

23-27 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

24-28 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

25-29 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

26-30 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

27-31 สิงหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

30 สิงหาคม-03 กันยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

02-06 กันยายน 2565 28,888.- 7,900.- 

 

 

04-08 กันยายน 2565 28,888.- 7,900.- 

 

 



*Obon (โอบ้ง) คือ เทศกาลเซ่นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่น เป็นวันหยุดยาว ชาว

ญี่ปุ่นนิยมเที่ยวในช่วงนี้ รถติด หอ้งพักแน่นทำให้ราคาสูงกว่าปกติ 

>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอกีครั้ง< 

** หมายเหต ุไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เดก็อายุต่ำกว่า 2 ปี โปรด

สอบถาม 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป 

 

อัพเดทข้อมูล ทัวร ์เส้นทาง ญี่ปุ่น  

• จำนวนที่นัง่กรุ๊ปละ 34 ท่าน / พีเรยีด 

• กรณีญีปุ่่นให้เข้าประเทศเป็นกรุ๊ปขนาดเล็ก ไมเ่กิน 15 ท่าน / กรุ๊ป 

• ทุกพีเรียด ลูกค้าชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บาท 

เงื่อนไขนี้เปน็ไปจนกว่านโยบายเข้าประเทศญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สาย

การบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่ง

แบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสีย

ค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

 

09-13 กันยายน 2565
 

28,888.- 7,900.- 
 

 

11-15 กันยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

16-20 กันยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

23-27 กันยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

25-29 กันยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

30 กันยายน-04 ตุลาคม 2565 29,999.- 7,900.- 
 

 



 

 

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - 

ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ 

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

 

นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมืองหนึ่งในอำเภออาชิกะราชิโมะ จังหวัด

คานากาวะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได้ภายใน

ระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน้ำพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ 

แล้ว ฮาโกเนะยังได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติญี่ปุ่นโดยเครือข่าย

อุทยานธรณีประเทศญี่ปุ ่น (Japanese Geoparks Network)  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise or Pirate Ship) 

ณ ทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของ

ทัศนียภาพสองข้างทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย  

 เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาท)ี 

คือ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบิด



ครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังนั้น ทำให้บริเวณนี้มีแร่กำมะถันหรือ

ซัลเฟอร์ในปริมาณมาก ไฮไลท์!!! ชิม ไข่ดำ (Kuro-Tamago) ซึ่งเป็นไข่ต้มสุกในบ่อ

ของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี้ ว่ากันว่ากินไข่ดำหนึ่งฟอง จะอายุยืนขึ้นไปอีกเจ็ดปี  

 เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ที่มี

ความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกใน

เรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือน

ญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ใน

กรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงาม

ของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บ

ไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึก

ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม 

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์

ขาปู  

ที่พัก ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่

แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วันที่สาม สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ 

(ตามฤดูกาล) - พิพิธภัณฑ์หมู่บา้นอิยาชโินซาโตะ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกยีว - 

วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - 

ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 



 เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) 

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิมีพื้นที่ถึง 300,000 

ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้

เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ ให้

ท่านได้สัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้แม้ในวันที่ฝนตก ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน 

น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและมุมถ่ายรูป

มากมาย สำหรับที่นี่ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี โดยทางสวนมีตาราง

บอกช่วงเวลาบานของดอกไม้ชนิดต่างๆ ดังนี้  

 ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป,  

 ปลายเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้, แคลิฟอร์เนียป๊อปปี ้ 

 กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม : ดอกทานตะวัน 

 ปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน : ดอกบานชื่น ,ดอกคอสมอส เป็นต้น 

สำหรับวันเดินทางที่ **17-21, 19-23, 24-28, 26-30 มิถุนายน, 01-05, 03-07 

และ 08-12 กรกฎาคม 2565** ปรับโปรแกรมไป  

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร ์ท ี ่ทะเลสาบคาวากุจ ิ  Fuji Kawaguchiko Herb 

Festival 2022 : JUNE 18 – JULY 10’2022 จัดขึ้นที่ริมทะเลสาบคาวากุจิในช่วง

ต้นฤดูร้อน ซึ่งนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อต้อนรับฤดูชมดอกลาเวนเดอร์แล้ว ยังจะได้

เพลิดเพลินไปกับความงามของดอกไม้อีกหลากชนิด เช่น ดอกคาโมมายล์และ

สมุนไพรมากมาย โดยสถานที่จัดงานหลักคือ สวนสาธารณะยากิซาคิ (Yagizaki 

Park) สวนยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายด้วยลาเวนเดอร์ซอฟครีมและชา

สมุนไพร  และสวนสาธารณะโออิชิ (Oishi Park) ที่มีภาพภูเขาฟูจิซึ่งเป็นฉากหลัง



ของทะเลสาบคาวากุจิตัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์อย่างสวยสดงดงาม อิสระ

ให้ท่านได้วิ่งเล่นท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส สัมผัสกลิ่นหอมสดชื่น 

และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

(ดอกลาเวนเดอร์จะบานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์หากช่วง

วันเดินทางลาเวนเดอร์ไม่มีแล้ว ไกด์สามารถปรับโปรแกรมได้โดยไม่ต้องแจ้ง

ล่วงหน้า)   

 เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 40นาที) ตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่ที ่เคยเป็นหมู ่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั ่งทิศ

ตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี ค.ศ.

1966 จนกระทั่งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็น

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้  ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและ

ซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคา

เรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถชม

พิพิธภัณฑ์และแกลลอรี,่ ซื้อสินค้าพ้ืนเมือง, เพลิดเพลินกับรา้นน้ำชาและร้านอาหาร 

นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณให้เข้ากับฤดูกาลด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

 จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น 

(Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ ่นนั ้น มี

ขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมี

พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่าง

เดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่าน

ได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต 

(Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามา

โนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 

เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.50 ชั่วโมง) จากนั้น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa 

Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน



โลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของ

วัด ที่มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี 

ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่

ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และ

ขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง 

และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก  

ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) 

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริม

แม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่

วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติ

ความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น 

ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอย

โตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอา

ซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) 

 เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) คือเกาะที่

สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุง

ให้มีชื ่อเสียงและเป็นที ่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่

สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้าง

ดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่า

ของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 



วันที่สี่   เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านเมืองเก่า

คาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริ

ตะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 นำท่านสู ่วัดนาริตะซนั (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดในพระพุทธศาสนา

เก่าแก่ ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ 

ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า "นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระ

ประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโด

เมียวโอ ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้ขอพรเรื ่องการงาน การเดิ นทาง

ปลอดภัย และโชคลาภ บริเวณถนนเข้าสู่วัด เป็นถนนช้อปปิ้งท่ีมีชื่อว่า โอโมเตะซังโดะ 

นาริตะ (Naritasan Omotesando) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 

กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือ

ดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก และที่ถนนแห่งนี้จะมีร้านขายข้าวหน้าปลา

ไหลขึ ้นชื ่อ และมีการแร่ปลาโชว์สดๆ หน้าร้านอีกด้วย ซึ ่งเปิดบริการให้แก่

นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ 

 นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมาก

เพราะอยู่ติดโตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะ

และคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช็อปปิ้งและสถานที่ท่ีท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง  

 เดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มี

บ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของ

อยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน โดยคำว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนน

คุระซุคุร ิ Kurazukuri ซึ ่งเป็นเส้นที ่คนนิยมเดินเที ่ยวชมตึกรามบ้านช่องและ

สถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรื ่อง

ทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้า

แม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และ

ยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า

พื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะ

ขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือ

ตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ ่น, 

ไอศกรีม, ขนมที่ทำจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝาก

ต่างๆ  



เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโตเกียว จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง 

ย่านชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระและ

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 

เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่า

จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! 

จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมี

ขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออก

จากลำโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง 

ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว 

นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 

มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, 

จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตาม

อัธยาศัย 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 

 

วันที่หา้  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน 

  นานาชาตินาริตะ (โดยรถบัสโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 

13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 



 

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND) **โปรดสอบถาม** 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเทา่นั้น*  

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเทีย่วบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย

ค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และ

รบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 

 



 



 



 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จำนวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชื่อผู้เดนิทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามห้องพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรยีบร้อยแล้ว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 

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

ลำดับ ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


