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วัน

ที่ 
โปรแกรมทัวร ์ อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 สนามบินคันไซ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคินคะ
คุจิ - นาโกย่า - ช้อปป้ิงย่านคาซาเอะ 

   CYPRESS NAGOYA
หรือเทียบเท่า  

3 นาโกย่า - ทะเลสาปปลาไหล – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค –  
สวนสันติภาพเฮวะ -  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต 

   FUJI SUN PLAZA   
หรือเทียบเท่า  

4 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน5 (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) –  
พิพิภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ชินจุกุ - นาริตะ 

  - MYSTAYS NARITA 
หรือเทียบเท่า  

5 วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ -  เทศกาลดอกทิวลิป – 
เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - อิออนมอลล์ 

 - - MYSTAYS NARITA 
หรือเทียบเท่า  

6 สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ   -  
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20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ กับ

เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

 

00:55 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดังนั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที*** 

08:45  ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสม ** 

 สนามบินสุวรรณภูมิ               (-/-/-)    DAY 1 

 

KIX 

08.45+1 00.55 XJ612 

BKK 

เที่ยวบนิ เวลาออก เวลาถึง 

BKK 

 
18.30 14.15 XJ603 

NRT 

เที่ยวบนิ เวลาออก เวลาถึง 

เดินทางโดยสายการบิน 

 สนามบินคันไซ • เกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ • วัดคินคะคุจิ • นาโกย่า • ช้อปปิ้ งย่านคาซาเอะ  (-/L/D) 
   DAY2 
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จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร ิFushimiInari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 

ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป็นสถานที่ที่มี

ความส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งจ้ิงจอกอยู่มากมายดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) 

หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกัน

ว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นา 

ต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปปั้ นจ้ิงจอกอยู่มากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  
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เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรือ ทีเรียกกันว่าวัดทอง 

จุดเด่นของวัดนี้คือตัวอาคารหลักมีสีทองเหลือง

อร่าม ต้ังโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้า เวลามอง

ภาพสะท้อนจากน้าจะเห็นภาพที่งดงามเป็นอย่าง

มากกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองเกียว

โต และจากการที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและ

งดงามท าให้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

ยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1994 เดิมทีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือ

เป็นที่พานักของท่านโชกุน อาชิกาก้า โยชิมิสุ และไว้รับรองแขกระดับส าคัญอีกด้วย ภายหลังเสียชีวิตก็มีการยกที่พัก

แห่งนี้กลายมาเป็นวัดในนิกายเซน และกลายมาเป็นวัดคินคะคุจิในปัจจุบัน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2ล้านคน เป็น

เมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น น าท่านสู่ ย่านซากาเอะ ย่านช้อปปิ้ งช่ือดังของเมือง

นาโกย่า อิสระกับการเลือกซ้ือของที่ระลึกและของฝากคนทางบ้านอาทิเส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง ของแบรนด์เนม สินค้า

แฟช่ันต่างๆ 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร  

ที่พัก CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นาโกย่า • ทะเลสาบปลาไหล • โอชิโนะ ฮัคไค • สวนสันติภาพเฮวะ •  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต    (B/L/D)  
  DAY3 
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น าท่านแวะจุดถ่ายรูป ชม “ทะเลสาบปลาไหล” แหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด .... เชิญท่านชม  พร้อมบันทึกภาพ

ความงามของทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว (ข้ึนอยู่กับเวลาและความเหมาะสม) 

น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮักไกหรือหมู่บ้านน ้าใส ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดีในหมู่บ้านมีบ่อน ้าใสที่เป็นน ้าที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟูที่นี่มีความสวยงามในระดับ

ที่ว่าได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน ้าที่

งดงามร้อยอันดับในปีค.ศ. 1985 อีกด้วย  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  

 

จากนั้นน าท่าน สวนสันตภิาพเฮวะ (การบานของซากุระ ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) สถานที่ที่คุณสามารถมองเห็นภูเขาไฟ

ฟูจิได้อย่างเต็มตาจากสวนแห่งนี้ โดยด้านบนจะมีเจดีย์สีขาวทรงลังกา และบริเวณรอบเจดีย์ใช้วิธีเจาะช่องหน้าต่าง

และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ด้านของเจดีย์จุดเด่นของสวนนี้คือ รูปปั้ นสิงห์ ที่ได้รับมอบมาจากประเทศ

ต่างๆ ที่นับถือศาสนาพุทธประดับอยู่ ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ตามความเช่ือแบบพุทธ 
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จ า ก นั้ น น า ท่ า น สู่   Gotemba Premium 

Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้า ทั้ง

แบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น 

ที่ นี่ นั้ น ไ ด้ รั บ ค ว ามนิ ย ม ม ากๆ ส า ห รั บ

นักท่องเที่ยว จุดที่ เป็นไฮไลท์ของทีนี้ คือ

สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้

อปปิ้ งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟู

จิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และ

ศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแฟช่ัน อุปกรณ์กีฬา 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์อีกทั้งยังร้านอาหารอีกมากมายทาง   

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษบุฟเฟต์ ขาปู  

ที่พัก FUJI SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าจะช่วยกระตุ้นการ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีข้ึน 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่ง

หนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี.... น าท่านข้ึนสัมผัสบรรยากาศและ

กล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5”บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวยหรือช้ันสูงสุดในวัน

นั้นๆ)  

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดง

ภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซน

 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน5 (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) • พิพิภัณฑ์แผ่นดินไหว • โตเกียว • ชินจุกุ • นาริตะ    (B/L/-) 
   DAY 4 
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ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้ งสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้ นดินเผาและ

ของฝากอีกมากมาย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  

น าท่านสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ต้ังอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ใน

อดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยว

มากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก น าท่านสู่ ย่านชนิจกู ุแหล่งช้อปปิ้ งช่ือดังในโตเกียว 

ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิกา

เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้าเส้ือผ้าแบรนด์เนมเส้ือผ้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น

เคร่ืองส าอางย่ีห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก MYSTAYS PREMIER NARITA หรือเทียบเท่า 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ โตเกียว (Tokyo) จากนั้น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากสุะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ช่ือว่า

เป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่

กวนอิมทองค าที่ศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ต้ังของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ 

ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีช่ือว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟา้ค ารณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหาร

จะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซ่ึงเป็นที่ต้ังของร้านค้าขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย 

 วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ •  เทศกาลทิวลิป • เมืองซาวาระ • อิออนมอลล ์      (B/L/-) 
   DAY 5 
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เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนม

นิงเงียวยากิไส้ถ่ัวแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก 

 

ใกล้กันพาท่านเดินไป ถ่ายรปูคูก่ับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์ก

อีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเ กียว 

บริเวณริมแม่น ้าสุมิดะ เป็นหอส่ง

สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดใน

โลก เปิดให้บริการต้ังแต่วันที่  22 

พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มี

ความสูง 634 เมตร สามารถท าลาย

สถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ใน

มณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 

600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ 

ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้า

สุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าข้ึนหอคอย) 
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เที่ยง  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางสู่ “เทศกาลชมดอกทิวลิป” ชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด 

Chiba  ในงานนี้จะได้ชมกับทุ่งทิวลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 710,000 ต้น อิสระให้ท่านเก็บภาพกับดอก

ทิวลิปตามอัธยาศัย ...  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ  เมืองที่ ข้ึนช่ือว่าเป็น ลิตเต้ิลเอโดะ แห่งชิบะ เป็นเมืองเล็กๆต้ังอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซ่ึงเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867) 
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น าท่านนมัสการ ศาลเจ้าคาโทริ(Katori Shrine) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ(Narita) ภายใน

จังหวัดชิบะ(Chiba) ศาลเจ้าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นศาลเจ้าของศาสนาชินโต และเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคาโทริกว่า 

100 แห่งทั่วทั้งญี่ปุ่นก็ว่าได้ ภายในศาลเจ้าประดับประดาด้วยโคมไฟหินอย่างงดงาม 

น าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

เนื่องจากต้ังอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลาย

มากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเส้ือผ้าแฟช่ัน

มากมาย 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก MYSTAYS PREMIER NARITA หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

14:15  ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ603 

18:30  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

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

 

 

 

 

 

   สนามบินนาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ          (B/-/-) 
   DAY 6 
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อตัตราคา่บรกิาร 

 

    

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคา 

ห้องพักเดี่ยว ที่นั่ง 

12 – 17 เมษายน 2566 59,900 9,900 30 
เป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั่วเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร์ 25,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหนา้ทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
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