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กำหนดการเดินทาง ราคา 
10 – 14 เมษายน 2566 54,900.- บาท 

 

 
วันที่หนึ่ง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

2100 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) 

 พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 
ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
 

วันทีส่อง สนามบินนาริตะ ( 02.30 – 10.55 ) – สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ – นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 

0230 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 602 

มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง 
1055 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน่ ดินแดนอาทิตย์อุทัย (เวลาท้องถิ่นที่ญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   ✈  

2 
สนามบนินาริตะ ( 02.30 – 10.55 ) – สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ – 
นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - 



HOTEL 
+KANI 

FUJISAN GARDEN 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – 
ถนนนาคามิเสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – จุดชมวิว
ศาลาว่าการกรุงโตเกียว 

  

SHINJUKU 
WASHINGTON 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ หรือ เลือกซื้อ
ทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”  - -

SHINJUKU 
WASHINGTON 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
วัดนาริตะซัน – ถนนโอโมเตะซันโดะ – สนามบินนาริตะ – สนามบิน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 14.25 – 19.10 )    - ✈  



 

   

พาท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้ ซากุระ ฟูรูซาโตะ” (Sakura Furusato Square) เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบที่มีสวน
ดอกทิวลิปและกังหันลมไสตล์เนเธอร์แลนด์ สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ อยู่ที่
จังหวัดชิบะ (Chiba) โดยจะมีการจัดงานเทศกาลสวนทิวลิปที่จะมีการปลูกดอกทิวลิปหลากสีสันมากกว่า 7 แสนต้นจาก
กว่า 100 สายพันธุ์ ทำให้เป็นทุ่งดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยงานนี้จะจัดในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงกลาง-ปลาย
เดือนเมษายนของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ทำ และนอกจากทุ่งดอกทิวลิปแล้ว ที่สวนซากุระ ฟูรูซา
โตะแห่งนี้กย็ังมีทุ่งดอกไม้ให้ชมอีกหลายชนิดในฤดูกาลอื่น ๆ เช่น ดอกคอสมอส ดอกป้อปปี้ และดอกทานตะวันเป็นต้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

   

หลังอาหารกลางวันนำท่านขึ้น “เทือกเขาคาจิคาจิ” (Kachi Kachi Ropeway) โดยเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ใช้เวลาเพียง 3 
นาทีก็จะถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1 ,075 เมตร ในระหว่างที่ขึ้นกระเช้าท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและ
ทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกล
ถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Gotemba Premium Outlets) เรียกได้ว่าเป็นเอาท์เล็ทที่
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็
มีครบหมดทุกอย่างบริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและ
ทะเลสาบฮาโกเน่ถือว่ามีของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศยังดีงามอีกด้วย ภายในจะมี
ร้านค้ากว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้
ร ว บ ร ว ม ก ว่ า  1 6 5 
แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น 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 อย่างรองเท้า กระเป๋าเสื้อผ้าเด็กซึ่งของทุกช้ินเป็นสินค้าของแท้และราคาถูกกว่า
ในห้างสรรพสินค้าถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูท่ีมีรสชาติอร่อยและมีเนื้อนุ่มน่ารับประทาน ให้ท่าน
ได้อิ่มอร่อยจุใจ 

ที่พัก : FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – 

จุดชมวิวศาลาว่าการกรุงโตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สญัลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุด
ในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร 
เมื่อขึ้นมาถึงช้ัน5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิที่ช้ัน5นี้ยังเป็นที่ตั้งของศาล
เจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับ
บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังช้ัน 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ “สวนของ
ท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่าศาลเจ้าแห่ง
นี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน 
ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นท่ีมาว่าทำไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิที่
คนเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของฟูจิซังใน
ระยะใกลแ้ละเลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้านน้ำใส ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ในเขต
พื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดม
สมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อนํ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บนํ้าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ 



 
ถือเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้บ่อนํ้าทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, 
บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหิน
ลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนทำให้นํ้าในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษคนญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าในบ่อเหล่านี้
นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉํ่าแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธ์ิที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใน
วันท่ีอากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการสาธิตการนำพลังงานน้ำมาใช้ เช่น นำมาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้เครื่องตำข้าวทำงานฯลฯ อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

  

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่อง
จำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ช่ือว่าเป็นมหานครที่
ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟช่ันช้ันแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย ... 
เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซากุสะคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือ
เรียกอีกอย่างว่าวัดโคมแดง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อ
ประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ 
“ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของ
ที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า 
กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย  

จากนั้นนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนักโดยหอนี้มีความสูง 
634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองช้ันโดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และช้ันบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียว
ที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่ง เนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศาโดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูง
ที่สุดในญี่ปุ่นให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยังมีที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ภายในตึกแห่งนี้ครบครัน รวมทั้ง
ยังมีอควอเรียมอยู่ในน้ันอีกด้วย 

จากนั้นพาท่านไปชมวิวท่ี “ศาลาว่าการกรุงโตเกียว” (Tokyo Metropolitan Government Building) มีจุดชมวิวอยู่บน
ช้ัน 45 แถมยังอยู่ใกล้สถานีชินจูกุ ท่านจะมองเห็นโตเกียวสกายทรีในทางตะวันออกเฉียงเหนือ และชินจูกุพาร์คทาวเวอร์ 
รวมถึงโตเกียวโอเปร่าซิตี้ทาวเวอร์ในทางตะวันตกเฉียงใต้ จุดชมวิวแห่งนี้มอบทิวทัศน์อันน่าตื่นเต้นของโตเกียวจากความ



 
งดงามของเมืองหลวงยามกลางวันและภูมิทัศน์ของแสงที่น่าทึ่งในยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟและร้านของที่ระลึก
อยู่ท่ีช้ันชมวิวอีกด้วย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก : SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

นำท่านไปช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสนิค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ 
ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ารองเท้า 
เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟช่ันสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น  KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย 

จากนั้นพาท่านมุ่งหน้าสู่ “ฮาราจูกุ” (Harajuku) เป็นย่านแฟช่ันแปลกหลากสไตล์ของบรรดาเหล่าวัยรุ่นชิค ๆ เก๋ ๆ ท่ีมีให้
ดูกันเพียบ ย่านนี้อยู่ระหว่างชินจูกุและชิบยู่า เป็นเหมือนศูนย์รวมของวันรุ่นญี่ปุ่นท่ีมีสไตล์การแต่งตัวและแฟช่ันท่ีจัดจ้านไม่
ซ้ำใคร ถนน Takeshita Dori เส้นนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน ขนมเครปและร้านอาหาร ซึ่งเป็นเหมือนจุดนัด
พบและเดินเล่นของบรรดาเหล่าวัยทีนที่แต่งตัวแบบคอสเพลย์ แต่งตามตัวการ์ตูนอนิเมะ หรือเป็นแนวพังค์ก็พบได้ที่ย่านนี้ 
ท่านสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินคา้มากมายที่มีทั้งแบรนด์เนมช่ือดัง หรือ แฮนด์เมด ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและ
สินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยี
ล้ำยุค และทันสมัย เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้
เป็นไปได้ขึ้นมา ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตื่นตา
กับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow  
Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิง
อยู่ริมอ่าว หรือช้อปปิ้ง “ห้าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์  
“Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ UniQlo, Zara, 



 
H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ และสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์กันดั้มยักษ์ท่ีหน้า
ห้างซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูงกว่า 20 เมตร ยูนิคอร์นปรับ
เปลี่ยนโหมดของใบหน้าได้ ทั้งตัวหุ่นยนต์เรืองแสงได้มากกว่า 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นต้น โดยเปลี่ยน
จาก Unicorn Mode ไปเป็น Destroy Mode รวมคำพูดและฉากเด็ด Unicorn Gundam ตัวล่าสุดที่มีโชว์แสง สี เสียง 
และขยบัเกราะ เปิดเขา กันเป็นเวลาอีกด้วย (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชม และเคร่ืองเล่นต่าง ๆ) 

 
*** สำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการช้อปปิ้ง … อยากย้อนวัยสู่โลกวัยเยาว์ที ่“โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” 

สามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริมราคาท่านละ 3,000 บาท *** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) 
 
 

 

โดยทัวร์พิเศษจะนำท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษส์ำหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western 
Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน  “Pirates of the Caribbean” 
สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที ่“Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการ
นั่งรถไฟชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ (สำหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรถรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถรับ
แผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์) 

 

 

 
*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ที่พัก : SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันทีห่้า วัดนาริตะซัน – ถนนโอโมเตะซันโดะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 14.25 – 19.10 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

ข้อแนะน ำ !!!  หำกท่ำนมีท่ีเท่ียวท่ีอยำกจะไปเป็นพิเศษ กรณุำแจ้งควำมประสงค์กบัทำงบริษทั

ฯ ก่อนกำรเดินทำง เพื่อทำงเจ้ำหน้ำท่ีฯ จะจดัเตรียมแผนกำรเดินทำงให้ท่ำนได้
อย่ำงครบถ้วน  

 



 

 

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

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ถนนโอโมเตะซันโด” (Naritasan Omotesando Street) ถนนย้อนยุคสายช้อปปิ้งที่ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับร้านขายของตลอดสองฝั่ง เป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม 
ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
เป็นถนนที่สายช้อปปิ้งต้องลองแวะมาให้ได้ 

* เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

 สมควรแกเ่วลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบนินาริตะ” 

1425 เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 603 

1910  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



 

   อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่                                                       ท่านละ 54,900.- บาท 
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                      ท่านละ          10,000.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                ท่านละ   6,500.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


