
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
11 – 15 สิงหำคม 2565 (วันแม่) 39,900.- บำท 

16 – 20 กันยำยน 2565 37,900.- บำท 
23 – 27 กันยำยน 2565 37,900.- บำท 

 

 
วันทีห่นึ่ง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 23.50 – 08.00 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ
กับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึ้นครื่
อง ดังนั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 45 นำที *** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 600 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันที่สอง สนำมบินนำริตะ – งำนเทศกำลทิวลิปแห่งเมืองซำกุระ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ 
เอำท์เล็ท 

0800 ถึง สนำมบินนำริตะประเทศญี่ปุน่ดนิแดนอำทิตย์อุทัย 
 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

พาท่านเดินทางสู่ “สวนซำกุระ ฟูรูซำโตะ” (Sakura Furusato Square) เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบที่มีสวนดอกทิว
ลิปและกังหันลมไสตล์เนเธอร์แลนด์ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ อยู่ที่จังหวัด

วันที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เที่ยง ค่ ำ โรงแรม 

1 สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 23.50 – 08.00 )   ✈  

2 สนำมบินนำริตะ – งำนเทศกำลทิวลิปแห่งเมืองซำกุระ – ล่องเรือโจร
สลัด 15 นำที – หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอำท์เล็ท - 



HOTEL 

FUJINO BOKAEN 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินำโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้ำ) 
– ช้อปปิ้งชินจูก ุ   - LISTEL SHINJUKU 

HOTEL OR SIMILAR 

4 
โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – ย่ำน
เมืองเก่ำซำวำระ – ช้อปปิ้งเอออน พลำซ่ำ    

NARITA VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

5 สนำมบินนำริตะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) 
 
✈ 

   



ชิบะ (Chiba) ห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟเท่าน้ัน สวนซากุระ ฟูรูซาโตะแห่งน้ีเป็นทุ่งดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่น โดยนอกจากทุ่งดอกทิวลิปในช่วงเดือนเมษาแล้ว ในช่วงเวลาอ่ืน ๆ ก็ยังมีทุ่งดอกไม้ให้ชมอีกหลายชนิด 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) 

   

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางมุ่งสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” เป็นเมืองหน่ึงในอ าเภออาชิงาราชิโมะ จังหวัด 
คานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก ซ่ึงถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงและ
ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่นหน่ึงในกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการ “ล่องเรือโจรสลัด” ที่ทะเลสาบอาชิ (Lake 
Ashi) (ใช้เวลำล่อง 15 นำที) โดยทะเลสาบอาชิน้ันก่อตัวขึ้นในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่หลังจากการระเบิดครั้งสุดท้าย
ของภูเขาไฟเม่ือ 3,000 ปีก่อน ขณะล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม และที่พลาดไม่ได้
ที่สุดน้ันคือการเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรืออิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงามอย่างแท้จริงของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟ
ฟูจิเป็นฉากหลังตามอัธยาศัย 

จากน้ันน าท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” (Owakudani) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขำนรก” (เดินทางโดยรสบัส) 
ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า เป็นหุบเขาที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพันปีก่อนท า
ให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถันอยู่ด้วยโดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหน่ึง
ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่จึงท าให้มีบ่อน้ าร้อนและก ามะถันหลงเหลืออยู่ ท่านจะต้องมาลิ้มรสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้
ได้ ซ่ึงเจ้าไข่ด าน้ันมาจากน้ าพุร้อนธรรมชาติล้วน ๆ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีด าเน่ืองจากถูกแร่ก ามะถัน มีความ
เชื่อว่าเม่ือทานไข่ด า 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปีบอกได้เลยว่าน่ีก็เป็นอีกหน่ึงแลนมาร์กที่ต้องมาปักหมุดของเมืองน้ีเลยทีเดียว
ที่น่าสนใจอีกอย่างก็ตรงที่ที่แห่งน้ีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึง เน่ืองจากหุบเขาแห่งน้ียังสามารถมองเห็นภูเขาไฟ
ฟูจิในวันท้องฟ้าโปร่ง ๆ ได้อีกด้วย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเม่ียม เอำท์เล็ท” (Gotemba Premium Outlets) เรียกได้ว่าเป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่างบริเวณที่ตั้งจะเป็น
ทางผ่านส าหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ถือว่ามีของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศยังดีงามอีกด้วย 
ภายในจะมีร้านค้ากว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165แบ
รนด์ดังไม่ว่าจะเป็น 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 นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอ่ืน ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋าเสื้อผ้า
เด็กซ่ึงของทุกชิ้นเป็นสินค้าของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ าเย็นที่เ น้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่ นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้ อ่ิมอร่อย  
“แบบไม่อั้น!!!” 

ที่พัก : FUJINO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 
วันที่สำม ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินำโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้ำ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ 



เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถำนีที่ 5 โดยมีความสูงประมาณ 3,776 
เมตร เม่ือขึ้นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น5น้ียังเป็นที่ตั้ง
ของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่
ส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ 
“สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่น่ีมีท่านเทนกุปกครองอยู่น่ันเอง และยังว่ากันว่า
ศาลเจ้าแห่งน้ีมีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่
ที่พื้นในสวน ซ่ึงในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่คนเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนียภ าพที่
สวยงามของฟูจิซังในระยะใกล้และเลือกชมเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้ำนน้ ำใส ตั้งอยู่ที่จังหวัดยา
มานาชิ ในเขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้น่ันเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่
ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อน ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บน ้าจากการละลายของ
หิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้บ่อน ้าทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะ
นาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซ่ึงเป็นน ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดู
ร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนท าให้น ้าในบ่อที่เราเห็นน้ีมีความใสสะอาดเป็นพิเศษคนญี่ปุ่น
เชื่อว่าน ้าในบ่อเหล่าน้ีนอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉ ่าแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธ์ิที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมีวิธีการสาธิตการน าพลังงานน้ ามาใช้ เช่น น ามาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้
เครื่องต าข้าวท างานฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซ้ือของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ 

จากน้ันน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศไป “นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ” (Yokohama Air Cabin) ในเมืองแห่งแรกของญี่ปุ่น เชื่อม
ระหว่าง Sakuragicho Station และ Unga Park Station ของโยโกฮาม่า ให้ท่านได้น่ังกระเช้าเหนือน้ าชมวิวเมืองกันได้
แบบพาโนรามา เห็นชิงช้าสวรรค์และเมืองโดยรอบ นอกจากน้ียังเดินทางสะดวก อยู่ใกล้ที่เที่ยวน่าแวะอีกหลายแห่งและให้
ท่านได้เที่ยวชม “มินำโตะ มิไร 21” (Minatomirai 21) ศูนย์ความเจริญแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางแหล่งท่องเที่ยวใน
เมืองโยโกฮาม่าและเป็นสถานที่ส าคัญที่ท่านสามารถพบกับสถานที่ที่ทั้งทันสมัยและเก่าแก่ได้ในที่เดียวพื้นที่ท่าเรือจะหัน
หน้าออกจากเมืองโยโกฮาม่าและมีถนนที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าพื้นที่สวนสนุกสถาปัตยกรรมโบราณและเรือลอยขึ้นลงบนผิว
น้ าที่ท่าเรือใกล้ๆกันรับรองว่านักท่องเที่ยวที่มาที่น่ีจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจ ากลับไปอย่างแน่นอน 



จากน้ันน าท่านช้อปปิ้ง ณ “ย่ำนชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวใน
ปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ 
ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ารองเท้า 
เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น  KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

* เพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือค่ ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ * 

ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สี ่ โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – ย่ำนเมืองเก่ำซำวำระ – ช้อปปิ้งเอออน พลำซ่ำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

  

น าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่องจ านวนไม่น้อยที่
ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี ซ่ึงโตเกียวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความ
หลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย ... เพื่อน าท่านเดินทาง
สู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่า 
วัดโคมแดงเป็นหน่ึงในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหน่ึงของเมืองโตเกียวถูกสร้างขึ้นเสร็จเม่ือประมาณปี ค.ศ. 645 
เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธ์ิมีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพ
ความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนำคำมิเซะ” เป็น
ถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้า
พื้นเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็น
ต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 

จากน้ันน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซะกุซ่ามากนักโดยหอน้ีมีความสูง 
634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองชั้นโดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียว
ที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศาโดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุด
ในญี่ปุ่นให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยังมีที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ภายในตึกแห่งน้ีครบครัน รวมทั้งยัง
มีอควอเรียมอยู่ในน้ันอีกด้วย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6) 

  



หลังอาหารกลางวันน าท่านเข้าประตูทะลุมิติย้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซำวำระ” เมืองน้ีถือว่าเป็นเมืองเล็ก ๆ 
กะทัดรัดที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ไหน ๆ เลย บ้านเรือนร้านค้าต่าง ๆ ยังคงเก็บบรรยากาศความเป็นเอโดะไว้อย่างเต็มเปี่ยม แต่เดิม
ทีน้ันเมืองน้ีเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีชื่อเรียกว่าเอโดะ
น้อย “Little Edo” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ส าคัญ ในปี ค.ศ.1996 ที่อยู่อาศัยแบบ
ดั้งเดิม ร้านค้าต่าง ๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ จุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองน่ันก็คือ  Ja Ja Bridge ซ่ึงเป็น
สะพานที่จะมีน้ าไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ าตก ใกล ้ๆ กับสะพานจาจาเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์อิโนะทาดา
ทากะ (Ino Tadataka Museum) และบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะคือผู้ที่บุกเบิกประเทศญี่ปุ่น 

ก่อนเดินทางกลับน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ้งของฝากกลับบ้านของเหล่า
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นศูนย์รวมสินค้าชั้นน าต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้า เป็นต้น 
รวมทั้งร้าน 100 เยนที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายมักจะเป็น
ร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย ๆ และอาหารอ่ืน ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเลือกชมและซ้ือสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (7) 

ที่พัก : NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ สนำมบินนำริตะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

 สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ” 

0915 เดินทางจาก สนำมบินนำริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 601 

1400  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 

 
 

 
 

 

 
 

   อัตรำค่ำบริกำร   11 – 15 สิงหำคม 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 39,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวีซ่ำ + ประกัน)        ท่ำนละ   2,000.- บำท 

พักเด่ียวเพ่ิม                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 
 
 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพำะลูกค้ำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ำรวจเส้นทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูก
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของทำงบริษัท ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะคืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่ำน *** 

*** หนังสือเดนิทำงต้องเหลืออำยุกำรใช้งำนได้ไมน่อ้ยกว่ำ 6 เดอืน *** 



   อัตรำค่ำบริกำร   16 – 20 สิงหำคม 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 37,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวีซ่ำ + ประกัน)        ท่ำนละ   2,000.- บำท 

พักเด่ียวเพ่ิม                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 
 
 

   อัตรำค่ำบริกำร   23 – 27 สิงหำคม 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 37,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวีซ่ำ + ประกัน)        ท่ำนละ   2,000.- บำท 

พักเด่ียวเพ่ิม                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 
 



 



 



 



 



 



 



 


