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TOKYO FUJI  
5DAYS 3NIGHTS BY XJ 

**ซุปตาร ์ซากุระอมชมพู** 
กําหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - มถิุนายน 2566 
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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

น ั;งกระเชา้ขึ?นภูเขา Omuro ชมววิบน ซึ;งเป็นภูเขาที;อยู่กลางเมอืง(ตามรอยอนเิมะชื;อดงั) 
เบื?องหลงัจะเป็นชายฝั;งมหาสมุทรที;สวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงาม 

ในมุมแบบพาโนรามา 360 องศา 
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแม่นํ?าสุมดิะ 

ไฮไลท!์! สมัผสัความงามของดอกชบิะซากุระ (Shibazakura Festival) 
 สกัการะสิ;งศกัดส์ทิธิ ̂ณ วดัอาซากุสะ พรอ้มเดนิชมิ ของอร่อยๆ ที; ถนนนากามเิสะ 

เรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชาแบบญี;ปุ่นด ั?งเดมิ และพาชมหมู่บา้นนํ?าใสโอชโินะฮคัไค 
ชอ้ปปิ? งจุใจย่านดงักรุงโตเกยีว โอไดบะ และ ชนิจุกุ 

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบนํ?าแร่ธรรมชาต ิ
มนํี?าดื;มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ที;น ั;งจํานวน กรุ๊ปละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี;ยว อากาศ ไฮไลท ์

1-5 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

  

2-6 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

 

 

3-7 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

 

 

4-8 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

 

 

5-9 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
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6-10 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

7-11 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

8-12 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

9-13 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 

  

10-14 เมษายน 2566 53,888.- 8,900.- 

  

11-15 เมษายน 2566 55,888.- 8,900.- 

  

13-17 เมษายน 2566 55,888.- 8,900.- 

  

14-18 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 

  

15-19 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 

  

16-20 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 

  

17-21 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

18-22 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

  

19-23 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
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20-24 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

21-25 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

22-26 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

23-27 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

24-28 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

  

25-29 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
  

26-30 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
  

27เมษายน – 01พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

28เมษายน – 02พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
  

29เมษายน – 03พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

30เมษายน – 04พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

01-05 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

02-06 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

03-07 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
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04-08 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

06-10 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

07-11 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

08-12 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

09-13 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
 

 

10-14 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

16-20 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
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17-21 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

21-25 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

26-30 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

27-31 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

28พฤษภาคม – 1มถิุนายน 2566 38,888.- 8,900.- 
  

29พฤษภาคม – 2มถิุนายน 2566 38,888.- 8,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลี;ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั?ง<< 
** หมายเหตุ ไม่มรีาคาเด็ก เนื;องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํ;ากว่า 2 ปี 6,000 บาท/ท่าน 

ราคานี?ไม่รวมค่าทปิท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

สําหรบัลู 
สําหรบัลูกคา้ท่านที;มตี ัtวเครื;องบนิแลว้  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ท่าน (จํานวนจํากดั) 

กคา้ 
 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย 
20.30 น. พรอ้มกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชั?น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

 
 

วนัที;สอง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ขึ?นกระเชา้ โอมุโระ - โกเทมบะ แฟคทอรี; เอา้ทเ์ล็ต  - เมอืง
ยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขาปูยกัษ ์

00.30 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญี;ปุ่ น โดยเที;ยวบนิที; XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ค รือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที นั ง  จัดที นั งแบบ 3-3-3  
(นํ6าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื6อนํ6าหนักเพิม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;อง 
08.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญี;ปุ่ น นําท่านผ่านขั6นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที;ญี;ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั;วโมง กรุณาปรบันาฬกิา
ของท่านเพื;อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี;ปุ่ นไม่อนุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนื?อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
นําท่านเดนิทางสู่รา้นอาหาร (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.40 ชัวโมง) 

30พฤษภาคม – 3มถิุนายน 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

31พฤษภาคม – 4มถิุนายน 2566 38,888.- 8,900.- 
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เที;ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
 นําท่าน ขึ?นกระเช้า ภูเขาโอมูโระ (Mt.Omuroyama) (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 

ชัวโมง) ซึงเป็นภูเขากลางเมืองเป็นปากปล่องภูเขาไฟทีดับไปนานแลว้ สามารถขึ6นไปดูววิภูเขาไฟฟูจิ
ได ้ถา้ไม่เคยขึ6น Ski lift มาขึ6นทีนี ก็จะไม่น่ากลัวมากเพราะไม่สูงมากนัก ทางเดนิสะดวกแต่เป็นเนิน 
เบื6องหลังจะเป็นชายฝังมหาสมุทรทีสวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงาม เดนิไดร้อบปากปองภูเขาไฟสะดวก
ไม่เป็นอันตราย 

นําท่านเดนิทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี; เอา้ทเ์ล็ต  แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสินคา้แบรนด์ญีปุ่ นที
ดังไปทัวโลก พบกับคอลเลคชันเสื6อผา้ใหม่ล่า สุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื6อกระเป๋าแบรนด์เนมยีหอ้ดังไดท้ีรา้น BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯล ฯ รอง เท ้า แฟชั น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัวโมง) 

คํ;า         รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิ;มอร่อยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  
พกัที;  โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรอืระดบัเดยีวกนั 

หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นํ ?าแร่ธรรมชาต ิเชื;อว่าถา้ไดแ้ช่นํ ?าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึ?น 

วนัที;สาม ทุ่งชบิะซากุระ – การเรยีนพธิชีงชาญี;ปุ่ น – โอชโินะฮคัไค – เมอืงนารติะ - หมู่บา้นซาวาระ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
08.25 น. นําท่านเทียวชมเทศกาลดอกไม ้ “ชิบะซากุระ” (Shibazakura Festival) (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 50 นาที) หลังจากตอ้นรับฤดูใบไมผ้ลดิว้ยดอกซากุระไปแลว้ ดอกไมท้ีจะมาอวดโฉมรับ
ช่วงต่อไปนั6นก็คือ “ดอกชบิะซากุระ” หรือ “ดอกพงิค์มอส” ทีจะผลบิานในช่วง กลางเดือนเมษายนไป
จนถงึเดือนพฤษภาคม เทศกาลชมดอกชบิะซากุระ ทีคาวากุจโิกะ เมืองแห่งภูเขาไฟฟูจ ิ จังหวัดยามะ
นาช ิเป็นเทศกาลหนึงทีมีชือเสยีงมาก  จุดเด่นของเทศกาล ชบิะซากุระ ทีคาวากูจโิกะ ก็คือววิภูเขา
ไฟฟูจนัินเอง เราจะไดเ้ห็นทั 6งภูเขาไฟฟูจ ิ สัญลักษณ์ของญีปุ่ น พรอ้มๆ กับดอกชบิะซากุระสชีมพูสวย
หวาน ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจากการชมดอกไมแ้ลว้ ในงานยังมีจุดขายอาหารและของหวาน
เมนูพิเศษทีทําขึ6นในช่วงนี6โดยเฉพาะอีกดว้ย (กําหนดการปี2022 เทศกาลจะเริมช่วง เมษายน - 
มถิุนายน ซึงปี 2023 ยังไม่ทราบวันเวลาทีจัดเทศกาลทีแน่นอน ขออนุญาตปรับเปลียนทีเทียวอืนให ้
ในกรณีทีเดนิทางไม่ตรงกับช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก) 
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   แหล่งอา้งองิ https://www.shibazakura.jp/contest/ 

 

จากนั6นนําท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั 6มเดิมของญีปุ่ น นันก็คือ  การเรยีนพธิชีงชาญี;ปุ่ น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญีปุ่ นนั6น มีขั6นตอนมากมาย เริมตั 6งแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุก
ขั6นตอน นั6นลว้นมีพธิี รายละเอียดทีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิีชงชานี6ไม่ใช่แค่รับชมอย่าง
เดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดมี้ส่วนร่วมในพธิีการชงชานี6อีกดว้ย และจากนั6นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื6อ
ของทีละลกึตามอัธยาศัย 

เที;ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
จากนั6นนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai) ใหท้่านเจาะลกึตามหาแหล่ง
นํ6าบรสุิทธิwจากภูเขาไฟฟูจ ิ ทีเป็นแหล่งนํ6าตามธรรมชาตติั 6งอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูด
ในทางกลับกันคือกลุ่มนํ6าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกทีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึ
อากาศบริสุทธิw และไอเย็นจากแหล่งนํ6าธรรมชาตทิีมีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ6าใสแจ๋วมีปลา
หลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ6าแต่ละบ่อนั6นเย็นจับใจจน
แอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ6าเฉลียอยู่ที 10-12 องศา
เซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมีนํ6าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืมตามอัธยาศัย และทีสําคัญ หมู่บา้นโอชิ
โนะยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ6งสนิคา้โอทอปชั6นเยียมอีกดว้ย 
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จากนั6นนําท่านเดินทางสู่ เมอืงซาวาระ (Sawara) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.50 ชัวโมง) มี
บา้นเรือนรา้นคา้ต่างๆยังคงอนุรักษ์ความเป็นดั 6งเดมิไวอ้ย่างดีงาม เคา้มีการจัดผังเมืองไดด้ีงาม
มากๆ แต่เดิมทีนั6นเมืองนี6เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งขา้วในช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867) 
เนืองจากเมืองแห่งนี6ตั 6งอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีชือเรียกว่าเอโดะนอ้ย”Little Edo” ไดรั้บการ
รักษาและบูรณะทีอยู่อาศัยแบบดั6งเดิม รา้นคา้ต่างๆ และคลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ จุดทีเรียกได ้
ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนันก็คือ Ja Ja Bridge ซึงเป็นสะพานทีจะมีนํ6าไหลออกมาจากสะพาน
ทั6งสองดา้นคลา้ยนํ6าตก ดว้ยความทีเดินทางใกล ้ๆ กับเมืองโตเกียวอีกทั6งยังมีบรรยากาศความ
เป็นเอโดะไวอ้ย่างเต็มเปียม ทําใหก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทียวทีเสาะแสวงหา
เมืองเล็กๆทีมีกลินอายความยอ้นยุค 

คํ;า อสิระรบัประทานอาหารคํ;าตามอธัยาศยั 
พกัที; โรงแรม Asia Narita HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที;สี;   กรุงโตเกียว – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ว ัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ – ชินจุกุ  –  
หา้งไดเวอรซ์ติี? – เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนด์มารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่นํ ?าสุมดิะ 
หอคอยโตเกียวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัวโมง) หอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมือวันที 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี6มีความ
สูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงทีเกดิแผ่นดนิไหว
ครั6งใหญ่หอคอยแห่งนี6ไดพ้ ิสูจน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่
เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นอ้ย 
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นําท่านเดนิทางสู่โตเกียว นําท่านชม วดัอาซากุสะ วัดทีเก่าแก่ทีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองคํา  นอกจากนั6นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ
ขนาดยักษ์ทีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซื6อ
เครืองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 

หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ6งทีมี ชือเสยีงของวัด มีรา้นขายของทีระลกึมากมายไม่
ว่าจะเป็นเครืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีคนญีปุ่ น มายังวัดแห่งนี6
ตอ้งมาต่อควิกันเพือลิ6มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดทีเก่าแก่ของญีปุ่ นแลว้ ถนนชอ้ปปิ6งนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ป
ปิ6งทีมีชือเสยีงของวัดอีกดว้ยแลว้จะไม่ใหมี้ขนมขึ6นชือของวัดไดอ้ย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิwยังรับสัง
คนสนิทใหม้าซื6อทีนี!!! เมนูนั6นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็น
ขนมปังแบบดั6งเดมิของญีปุ่ น บางคนอาจจะเขา้ใจผดิว่า
เป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จริงๆแลว้คือขนมปังอบ
แลว้ยดา้นบนมีลายแตกๆ ซึงเหมือนผิวเมล่อนของ
ญีปุ่ น เป็นทีมาของชือ “เมล่อนปัง” นันเอง ซึงปกตก็ิจะ
หาทานไดท้ัวไปแมก้ระทังในรา้นสะดวกซื6อต่างๆ แต่ที
ขึ6นชือก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ทีขายเม
ล่อนปังรสดั 6งเดมิและซอฟครีมหลากรส ทีรา้นนี6จะทํา
ใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอก
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นุ่มใน หวานกําลังดีซึงเป็นเมนูแนะนําทีมาถงึวัดอาซากุสะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทีเดียว 

เที;ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
นําท่านชอ้ปปิ6ง ย่านชอ้ปปิ?งชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ใหท้่านอสิระ
และเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ6งสินคา้มากมายทั6ง เครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื6อผา้ แบรนด์เนม เสื6อผา้
แฟชันสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีหอ้ดังของญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอืนๆ อีกมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเชียล นันก็คือ แมวยักษ์ 3 มติ ิที
โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหมึา จอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีงทีออก
จากลาโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ทีใหภ้าพเสมือน
จริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยัง
สามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ทีถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มิต ิผ่านจอแอลอีดีนี6 ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, 
รองเทา้ไนกี6, นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต ่หุ่นยนต์เครืองดูดฝุ่ น ท่านสามารถรับชม
และเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 
จากนั6นนําท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิตี? โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึง ทีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี6ก็คือ 
หุ่นยนต์กันดั 6ม ขนาดเท่าของจรงิ ซึงมีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปปิ6งตามอัธยาศัยยนต์
กนัด ั?ม ขนาดเท่าของจรงิ ซึ;งมขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปปิ?งตามอธัยาศยั 

 
 

 
คํ;า  อสิระรบัประทานอาหารคํ;าตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านสู่โรงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) 
ที;พกั Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  

 

วนัที;หา้  ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ นําท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.55 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที;ยวบนิที; XJ601 
15.15 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;อง** 

 

************************** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 
ชือผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทั6งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จํานวนหอ้งพักทีใชท้ั 6งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชื;อผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชื;อไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงค์อืนตามทีท่านตอ้งการ อาทเิช่น 
อาหาร  � ไม่ทานเนื6อวัว � ไม่ทานเนื6อหมู � ไม่ทานสัตว์ปีก � ทานมังสาวรัิต 
รายละเอียดอืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื;อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 

ลงชื;อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ลําดบั ชื;อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื;อ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


