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วัน
ที่ 

โปรแกรมทัวร ์ อาหาร โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ     

2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ - 
โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ  
 

   FUJI SUN PLAZA 
HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

3 ภู เขา ไฟฟู จิ ช้ัน5  -  สวน โออิ ชิปาร์ค  -  พิ พิ ธ ภัณฑ์
แผ่นดินไหว - โตเกียว - ชินจูกุ 

  - ASIA NARITA  HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยบริการ)   - - ASIA NARITA HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

5 สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ   -  
** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสม ** 
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20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ 
กับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

23:50 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ600  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารข้ึน

เคร่ือง ดังนั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

 

NRT 

08.00+1 23.50 XJ600 

BKK 

เที่ยวบนิ เวลาออก เวลาถึง 

BKK 

 
14.30 09 .45 XJ601 

NRT 

เที่ยวบนิ เวลาออก เวลาถึง 

เดินทางโดยสายการบิน 

 สนามบินสุวรรณภูมิ               (-/-/-)    DAY1 
1 

 สนามบินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) • เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ  
              (-/L/D) 
   

DAY2 
22 
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08:00ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

จากนั้น เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์

เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ ซ่ึงมักจะมี

ผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็น

สิริมงคล 
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ตลอดทั้งปี บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี  ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นที่ต้ังของร้านค้าขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ

มากมายให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก 

ถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) 

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่าง

หนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้าสุมิดะ เป็นหอส่ง

สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการ

ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความ

สูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร 

และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี

ความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียว

สกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถ

มองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  

จากนั้น เดินทางสู่ จังหวดัยามานาชิ สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากโตเกียว แต่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลจากความ

วุ่นวายของเมืองหลวง นอกจากภูเขาศักด์ิสิทธิ์ที่สุดของญ่ีปุ่นแล้ว พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติยังเป็นที่ต้ัง
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ของทะเลสาบฟูจิทั้งห้าที่งดงาม รีสอร์ทบนที่ราบสูงคิโยซาโตะที่มีก าบัง สถานที่ทางประวัติศาสตร์อันเคร่งขรึม เช่น 

วัดเอรินจิและวัดคุอนจิ น ้าพุร้อนหลากหลายชนิดที่น่าทึ่ง และโรงบ่มไวน์ที่ดีที่สุดบางแห่งของประเทศ  

เดินทางสู่ เทศกาลดอกไม้ “ชิบะซากรุะ” (Shibazakura Festival) คือ “ดอกชบิะซากรุะ” หรือ “ดอกพิงคม์อส” ที จะผลิ

บานในช่วง กลางเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เทศกาลดอกไม้นี้จัดข้ึนเป็นเวลาประมาณหกสัปดาห์ แม้ว่า

จะแนะน าให้ไปเย่ียมชมต้ังแต่ต้นถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในช่วงเทศกาลมีการจัดแสดงดอกชิบะซากุระกว่า 

800,000 ดอก ซ่ึงมากกว่าที่อื่นๆ ทั่วโตเกียว ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นถูกสร้างข้ึนด้วยพิงค์มอส ดอกไม้ทะเล มัสคารี และ

ดอกทิวลิป ช่ือวิทยาศาสตร์ของชิบะซากุระคือ 'Phlox subulata' เป็นไม้เลื้อยที่มีสีสันสดใส ดอกไม้จะบานหลังต้น

ซากุระต้ังแต่เดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม เป็นสถานที่ยอดนิยมส าหรับช่างภาพเนื่องจากมีธรรมชาติที่

เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างมาก เป็นภาพตัดกันของดอกไม้สีชมพู ท้องฟา้สีคราม และภูเขาที่ตระหง่านอย่างลงตัว 

(การบานของดอกพิงค์มอส ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 
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ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปู   

ที่พัก FUJI SAN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าจะช่วยกระตุ้นการ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีข้ึน** 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจชิัน้5  (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอ านวย) สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณช้ันที่ 5 ซ่ึง

เป็นจุดที่รถโดยสารสามารถข้ึนไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

อีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี  เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่

แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดง

 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน5 (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) • สวนโออิชิปาร์ค • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว • โตเกียว • ช้อปปิ้ งชินจูกุ 
              (B/L/-) 
   

DAY 3 
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ภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซน

ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้ งสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้ นดินเผาและ

ของฝากอีกมากมาย  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิ

พาร์ค (Oishi Park) มีความหมาย

เหมือนกันกับฤดูร้อนที่ทะเลสาบคาวา

กุจิโกะ และเป็นจุดชมดอกลาเวนเดอร์

ที่เป็นสัญลักษณ์ ต้ังแต่ปลายเดือน

มิถุนายนเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน 

ทั่วทั้งชายฝั่ งของทะเลสาบจะจัดงาน

เทศกาลสมุนไพรคาวากุจิโกะ  ด้วย

สวนยากิซากิเป็นสถานที่หลัก สวน

โออิชิเป็นสถานที่ย่อยที่พ้ืนที่ทั้งหมด

จะเบ่งบานด้วยดอกลาเวนเดอร์มากถึง 100,000 ดอก เพ่ือให้ทั่วทั้งทะเลสาบอบอวลไปด้วยกล่ินหอมของสมุนไพร 

สวนโออิชิเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นทุ่งลาเวนเดอร์โดยมีทะเลสาบคาวากุจิโกะและภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ดังนั้น 

ที่นี่จึงกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดนิยมในภูมิภาคคันโต 

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เทศกาลดอกไม้ไฟภูเขาฟูจิ-ทะเลสาบคาวากุจิ ยามาบิรากิ จัดข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่การ

เปิดฤดูกาลของภูเขาไฟฟูจิแก่นักปีนเขาด้วยการยิงดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตา (การบานของดอกไม้ข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศ) 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  

น าท่านสู่ ย่านชนิจกูุ แหล่งช้อปปิ้ งช่ือดังในโตเกียว ให้ท่านอิสระ

และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟา้

กล้องถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิกาเคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอา

ใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้าเส้ือผ้าแบรนด์เนมเส้ือผ้า

แฟช่ันส าหรับวัยรุ่นเคร่ืองส าอางย่ีห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

ค ่า   อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี”   (B/-/-) 
   DAY 4 
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อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว (ไม่

รวมค่ารถไฟ) โดยทางหัวหน้าทัวร์จะแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้กับท่านโดยละเอียด ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR 

เพ่ือเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไม่ว่าจะเป็น 

***“โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี” สามารถเลือกซ้ือเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท (ผู้ใหญ่) และ 2,700 บาท 

(เด็ก 4-11 ปี) *** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง ช าระตามจริงที่เคาน์เตอร์ต๋ัวรถไฟด้วยตัวเอง) ส าหรับทัวร์เสริม ... 

จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์ 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย *** 

ที่พัก ASIA  NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบเซ็ตเบนโตะ  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
09:15 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ601 

14:25 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

 
****************** 

อตัตราคา่บรกิาร 

 สนามบินนาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ         (B/-/-) 
   DAY 5 
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วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

ที่นั่ง 

13 - 17 พฤษภาคม 2566 34,900 5,900 30 
เป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั่วเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร์ 12,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหนา้ทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
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