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วันที� กําหนดการ  เช้า เท ี�ยง เย็น โรงแรม 
1 สนามบ ิน สุวรรณภูมิ BKK-NRT XJ600 (23.55-08.00) X X X - 

2 
สน ามบ ินน าริต ะ -->ล่อ งเ รือ ทะเ ลสาปอ าชิ- ห ุบ เ ขาน รกโอวาคุด านิ– 

GOTEMBA OUTLET � � � 
FUJI ONSEN 

หรือเทียบเท่า 

3 
ขึ <นภูเขาไฟฟ ูจิ ช ั <น  - หมู่บ้านโอช ิโนะฮ ักไก - ชงชา สไตล์ญี�ปุ่น - โตเกียว 
- ช้อปปิ<งชินจ ูกุ 

� � X  
TOKYO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
วัด อ าซ ากุสะ - ต ลาด ปลาสึกิจิ –  เมือ งเ ก่าคาวาโกเอ ะ -  ช้อป ปิ< งอ ิออ
นมอลล์ นาร ิตะ 

� � X 
TOKYO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบ ินนาร ิตะ NRT-BKK XJ601 (09:15 – 14.35) � X  X  
 

วันเด ินทาง ราคาผู้ใหญ่  พ ักเด ี�ยว เพ ิ�ม 

14 - 18 เม.ย. 2566 49,999  9,500 

ไม่ม ีราคาเด็ก // ยกเว้น INFANT ไม่เก ิน 2 ขวบ นับจากวันเดินทาง ราคา U,000 บาท  

 

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

XY.YY น. พร้อมกันที. สนามบินสุวร รณภูมิ ชั <น  4 ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เต อร์  F สายการบ ินแ อร์ เอ เช ีย เพื.อเตรียมตัว
เดินทาง และผ่านขั <นตอนการเช็คอิน 

23.50 น. เดินทางสู่ สนามบินนาร ิตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี.ปุ่น โดยเท ี�ยวบ ินที� XJ600 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง 

จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้น+เครื�องดื�ม ใหบ้รกิาร เฉพาะขาไปเท่าน ั;น 

(นํ;าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื อนํ าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย ราคาทา้ยโปรแกรม) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ การจดัที�น ั�งของกรุ๊ป ไม่สามารถรเีควสหรอืเลอืกที�น ั�งได ้และทางสาย

การบนิเป็นผูก้ําหนด ซึ�งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

หมายเหตุสําคญั !!! ในการอพัเกรดที�น ั�งของ สายการบนิ แบบต ัNว

กรุ๊ป จะอพัเกรดไดก้็ต่อเมื�อไดท้ําการส่งชื�อออกตัNวแบบกรุ๊ปแล้วเท่าน ั;น ไม่สามารถจอง 
หรอื อพัเกรดที�น ั�งก่อนการส่งชื�อออกตัNวไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไม่สามารถการนัตทีี�น ั�งให้
ลูกคา้ได ้จนกว่าจะไดม้กีารส่งชื�อออกต ัNวกรุ๊ปแลว้เท่าน ั;น จงึจะสามารถเช็คที�น ั�ง และทํา
การอพัเกรดหากที�น ั�งดงักล่าวยงัว่างอยู่ 
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วันที� 2 สนามบ ินนาร ิตะ -->ล่องเรือทะเลสาปอาชิ- หุบเขานรกโอวาคุดานิ– GOTEMBA OUTLET 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาร ิตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี.ปุ่น หลังจากผ่านขั <นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ

ญี.ปุ่นแล้ว (เวลาที	ญี	ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั	วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านให้ตรงกัน เพื	อสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***สําค ัญมาก!! ประเทศญี.ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื <อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษ
ปรับและจับ 
 

นําท่านเดินทางไป ล่องเร ือท ี�ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) หรือเรียกง่ายๆทะเลสาบฮาโกเนะ (Hakone Lake) หรือที.

ญี.ปุ่นเรียกว่า อาชิโนโกะ (Ashi-no-ko) ตั <งอยู่ในจังหวัดคานางาวะ บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียว
ออกมาราว 100 กิโลเมตร ทะเลสาบอาชิเป็นทะเลสาบที.มีชื.อเสียงที.สุดของญี.ปุ่น ก่อตัวขึ <นจากลาวาของภูเขาฮาโกเนะ 
หลังจากที.มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื.อ 3,000 ปีที.แล้ว ไฮไลท์ของการล่องเรือที.ทะเลสาบแห่งนี < คือ เราจะจะสามารถที.
จะมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิที.ทับซ้อนกับภูเขาไฟฮาโกเน่ได้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง � บร ิการอาหาร เที�ยง ณ ภัตตาคาร  (\)  
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หุบ เขาโอ วาคุดานิ (Owakudani) ตั <งอยู่ที.

เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอกได้เลย
ว่านี.ก็เป็นอีกหนึ.งแลมาร์กที.ต้องมาปักหมุดของ
เมืองนี <เลย ล่ะค่ ะ เ รียกได้ ว่านักท่อง เ ที. ย ว
ส่วนมากจะต้องมาลิ <มรสไข่ดําแห่งหุบเขาโอวาคุ
ดานิกันให้ได้ ซึ.งเจ้าไข่ดําเนี.ยมาจากนํ <าพุร้อน
ธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะ โดยด้านนอกของ
เปลือกไข่จะเป็นสีดําเนื.องจากถูกแร่กํามะถัน มี
ความเชื.อว่าเมื.อทานไข่ดํา ` ลูก จะมีอายุยนืขึ <น 
a ปี ยิ.งกินยิ.งดีเค้าว่ากันว่าอย่างนั <น  หุบเขาโอ
วาคุดานินั <นเกิดขึ <นมาจากการระเบิดของภูเขา
ไฟฮาโกเน่เมื.อประมาณ bccc ที.แล้ว โดยที.
ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ.งภูเขาไฟที.ยังไม่ดับอยู่
นั.นเอง จึงทําให้มีบ่อนํ <าร้อนและถ้ากํามะถัน
หลงเหลืออยู่ ที.พีคอีกอย่างก็ตรงการเป็นจุดชม
วิวฟูจิที.สวยที.สุดอีกแห่งหนึ.ง 

 
จากนั <นนําท่านช้อปปิ<งสุดมันส์กับสินค้าแบรนด์เนม

ชื.อดังที. โกเทมบ ะแ ฟคทอร ี�  เ อ้าท์ เล็ต  แหล่ง

รวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี.ปุ่นโกอินเตอร์
มากมายกับคอลเลคชั.นเสื <อผ้าล่าสุด อาทิ  MK 
Michel Klein, Morgan, Elle, CynthiaRowley, 
Diffusione Tessile ฯลฯ  เ ลือกซื <อกระ เป๋าไฮ ไ ซ 
Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, 
Armany ฯลฯ เลือกดูเครื.องประดับ และนาฬิกาหรู
อย่ า ง Tag Heuer, Agete, S. T. Dupont, Tasaki, 
Longines ฯ ล ฯ  ร อง เ ท้า แฟ ชั. น  Hush Puppies, 
Scotch  Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื <อสินค้าสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki 
House และสินค้าอื.นๆอีกมากมาย 
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� บร ิการ อาหาร คํ�า ณ ห้องอาหาร ของโร งแร ม (2) บ ุฟ เฟ่ ต์อ าหารญี�ปุ่ น  ให้ท่านได้ลิ <มรสอาหารญี.ปุ่น

หลากหลาย อิ.มเอมทั <งอาหารคาวและหวานแบบดั <งเดิม พร้อมเสิร์ฟ ขาปูย ักษ์!! จิ <มด้วยนํ <าจิ <มซีฟู้ดรสเด็ด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที�พ ัก  SUN PLAZA YAMANAKAKO หรือระดับเทียบเท่า อิสระแช่ออนเซ็นตามอัธยาศัย 
  หมายเหตุ : ชื.อโรงแรมที.ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง 

 

วันที� 3 ขึ <นภูเขาไฟฟูจิ ชั <น  - หมู่บ้านโอช ิโนะฮักไก - ชงชา สไตล์ญี�ป ุ่ น - โตเกียว - ช้อปปิ<งชินจูกุ 

เช้า  �บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
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นําท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี.ปุ่น ภูเขาไฟ ฟูจิ ชมความงามของ ภูเข าไ ฟฟ ูจิชั <น   
(ขึ)นอยู่กับสภาพอากาศ ว่าจะขึ)นชั)น . ได้หรือไม่) ซึ.งได้ชื.อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิyสิทธิyและสวยงามที.สุดในโลก จนได้รับ
การยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที.สวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ b,aaz เมตร (`{,b|| ฟุต) 
จากระดับนํ <าทะเล 

 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอช ิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ <าตามธรรมชาติตั <งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ ให้

ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิy และไอเย็นจากแหล่งนํ <าธรรมชาติ โดยในบ่อนํ <าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่าย
สบายอารมณ์ อุณหภูมิในนํ <าเฉลี.ยอยู่ที. `c-`{ องศา นอกจากนี <แล้วก็ยังมีนํ <าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื.มตามอัธยาศัย 

และที.สําคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ<งสินค้า OTOP ชั <นเยี.ยมอีกด้วยที.หมู่บ้านนี <มีของขึ <นชื.ออย่าง โมจิชา

เขียว ไส้ถั.วแดงย่าง ขนมฮิตที.หมู่บ้านนํ <าศักดิyสิทธิyโอชิโนะฮักไก 
 

พาท่านร่วม พ ิธ ีชงช า หรือที.เรียกว่า ที.เรียกว่า ซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาว
ญี.ปุ่ นที.มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นพิธีกรรมที.ทรงคุณค่า หยั.งรากลึกลงในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชาวญี.ปุ่ นมาตั <งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  พิธีชงชาเป็นพิธีที.เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยปรัชญาในการดําเนินชีวิต หัวใจ
สําคัญของพิธีชงชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือดื.มชาเท่านั <น แต่อยู่ที.สุนทรียภาพในการลิ <มรสทั <งรูป รส กลิ.น เสียง 
และ จิตใจลองมาทําความรู้จักกับพิธีชงชาให้มากขึ <นรับรองได้เลยว่าหากท่านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีชงชา ก็
จะต้องหลงใหลกับวัฒนธรรมอันเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจผู้คนทั.วโลกอย่างแน่นอน 
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เที�ยง  �บร ิการอาหารเท ี�ยง ณ ภัตตาคาร (4) 
เมนูพิเศษ เมนู หมูย่างห ินภูเขาไฟ จานที.ทําจากหินลาวาของภูเขาไฟฟู

จิปล่อยรังสีอินฟราเรดและอุ่นจากด้านในของอาหาร ดังนั <น รสชาติจึงติดอยู่
และเนื <อก็อบอย่างเอร็ดอร่อยเป็นพิเศษ เพลิดเพลินกับอาหาร  
แร่ธาตุต่างๆ ของหินลาวาทําให้เนื <อสัตว์ และผักอร่อยมาก ลาวาย่างที.มี
เอกลักษณ์เฉพาะของยามานาชิที.เชิงภูเขาไฟฟูจิ กินแล้วหยุดไม่ได้ 
 

นําท่านอิสระ ช้อปปิ<งย่านช ินจูกุ เพลินกับการช้อปปิ<งสินค้ามากมายและ เครื.องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื.องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที.จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื <อผ้า แบรนด์เนม เสื <อผ้าแฟชั.นสําหรับ
วัยรุ่น เครื.องสําอางยี.ห้อดังของญี.ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื.นๆอีกมากมาย 

 
 
 

XXX อ ิสระอาหาร เย ็นตามอัธยาศัย เพ ื�อให้ท่านช้อปปิ<งได้อย่างเต ็มที� XXX 
 

ที�พ ัก  LAGENT SHINJUKU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
  หมายเหตุ : ชื.อโรงแรมที.ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง 
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วันที� 4 วัดอาซากุสะ - ตลาดปลาซ ึคิจิ – เม ืองเก่าคาวาโกเอะ -  ช้อปปิ<งอ ิออนมอลล์ 

เช้า  �บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม () 
 

จากนั <นนําท่านสู่ วัด เซนโซ จิ หรือ วัด อาซากุสะ วัด ที� เก่าแ ก่ที�ส ุดใ นกรุงโต เกียว นําท่านเข้านมัสการเจ้าแม่

กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ เป็นวัดที.มีความศักดิyสิทธิyและได้รับความเคารพนับถือมากที.สุดแห่งหนึ.งในกรุงโตเกียว และ
เป็นวัดพุทธที.เก่าแก่ที.สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคํามีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพร
เพื.อความเป็นสิริมงคลตลอดทั <งปี และถ่ายภาพเป็นที.ระลึกกับ ป ระต ูฟ้าคําร ณซึ.งเป็นโคมไฟสีแดง ขนาดยักษ์ที.มี
ความสูงถึง �.� เมตร เป็นโคมไฟที�ใหญ่ที�ส ุดในโลก เลือกชมและเช่าเครื.องรางของขลังอันศักดิyสิทธิyของวัดแห่งนี <  
 

เดินเล่นเดินชม ตลาดปลาซ ึกิจิ ( Tsukiji Shijo ) นับเป็นที.ที.มีชื.อเสียงมากที.สุดของญี.ปุ่น อีกทั <งยังเป็นที.รู้ จักกันดี
ว่าเป็นหนึ.งในตลาดปลาที.ใหญ่ที.สุดในโลกจากการที.มีการซื <อขายสินค้าทะเลกว่า {,ccc ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่ง
ออกเป็น{ ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ.งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั <งเรียงรายเป็นจํานวนมาก และส่วนภายในซึ.ง
เป็นบริเวณที.ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที.มีการประมูลปลาทูน่าที.มีชื.อเสียง ความที.มีสินค้าจํานวนมากไม่ ว่า
จะเป็นปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ จึงทําให้ตลาดแห่งนี <คึกคักคนเยอะกันตั <งแต่เช้าเลยทีเดียว เรียก
ได้ว่าเป็นตลาดที.เต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์และบรยากาศการค้าขายที.บางทีจะเห็นรถสกูตเตอร์ขับไปมา รวมทั <งรถบรรทุก
ที.ใช้ขนส่งปลา ทั <งคนซื <อและคนขายจะดูเร่งรีบ ทําให้เป็นสเน่ห์ดึงดูดนักท่องเที.ยวให้แวะเวียนมาเที.ยวชม  
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เที�ยง  �บร ิการอาหารเท ี�ยง ณ ภัตตาคาร (p) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) นับเป็นย่านที.มีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆ 

โดยจะอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟ Kawagoe ประมาณ { กิโลเมตร ถนนหลักจะยาวประมาณ acc เมตร แต่

ระหว่างสองข้างทางของถนนเส้นนี <จะมี ตรอกซอกซอย ที.สามารถเเดินเที.ยวเข้าไปได้อีกยาวๆกันเลยล่ะค่ะ ซึ.งสิ.งที.ทํา

ให้ย่านเมืองเก่าแห่งนี <ฮอตฮิตในหมู่นักท่องเที.ยวก็ตรงที.ทั.วทั <งย่านเต็มไปด้วยบ้านเรือนสไตล์สมัยเอโดะตลอดแนวยาว

สองข้างทาง ที.บอกเลยว่าดูแลดีมากๆจนน่าเหลือเชื.ออย่างกับหลุดเข้ามาในสมัยนั <นเลย ในสมัยก่อนเนื.องจากเมืองคา

วาโกเอะเจริญรุ่งเรื.องทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบัน  บริเวณนี <ยังเคยมีโกดังเก็บของ

อยู่หลายแห่งตั <งแต่สมัยก่อน จากการที.พ่อค้าแม่ค้าจึงรํ. ารวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ <นเรื.อยๆ บางอาคารก็มีอายุ

เก่าแก่และยังคงความดั <งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี ทําให้ย่านนี <มีฉายา Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า ลิตเติ <ลเอโดะ 

(Little Edo) ที.สามารถแปลๆตรงๆตามภาษาไทยว่า เอโดจิ�ว 
 

อิอ อ นมอลล์ (Aeon Narita Mall) ตั <งอยู่ใกล้ๆกับสนามบินนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport ) ด้วย

ความที.ใกล้กับสนามบินหลัก ทําให้กลายมาเป็นขวัญใจของเหล่านักท่องเที.ยวอย่างมาก เรียกได้ว่าขาดเหลืออะไร

สามารถแวะมาซื <อได้ ที.สินค้ามีให้เลือกมากมายโดยมีร้านค้าต่างๆมากถึง `�c ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที.ทันสมัย

สไตล์ญี.ปุ่น สินค้าหลัก  ๆ เช่น เสื <อผ้าแฟชั.น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน สินค้าแนวแฟชั.นนี.มีให้เลือก เช่น  
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ไม่ว่าจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcadeมีแม้กระทั.งซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ที.

ให้ได้เลือกแวะช็อปปิ<ง  

XXX อ ิสระอาหารเย ็นตามอัธยาศัย XXX 
 

ที�พ ัก  WELCO NARITA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
  หมายเหตุ : ชื.อโรงแรมที.ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง 

วันที� 5 สนามบ ินนาร ิตะ - สนามบ ินสุวรรณภูมิ 

เช้า  �บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
 

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบ ินนาริตะ เพื.อเช็คอินเดินทางกลับ 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที.ยวบินที. XJ601 

 ไมม่บีรกิารอาหารและนํ ;าด ื�มบนเครื�องขากลบั แตม่จีําหน่าย 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ั�วโมง) 

 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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