
 

TOKYO FUJI KAWASU  5DAYS 3 NIGHTS BY XJ 
**ซุปตาร์ ซากุระอมชมพ*ู* 

ก าหนดการเดินทางเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 
 



 

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

นั่งกระเช้าขึน้ภูเขา Omuro ชมวิวบน ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่กลางเมือง(ตามรอยอนิเมะช่ือดัง) 
เบื้องหลังจะเป็นชายฝั่งมหาสมุทรที่สวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงาม 

ในมุมแบบพาโนรามา 360 องศา 
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น ้าสุมิดะ 

ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอกชิบะซากุระ (Shibazakura Festival) 
 สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ 
เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และพาชมหมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮัคไค 

ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ 
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน ้าแร่ธรรมชาติ 

มีน ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

ที่นั่งจ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อากาศ ไฮไลท์ 

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.- 

  

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.- 
  

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.- 
  

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.- 
  

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 – 1มิถุนายน 2566 38,888.- 8,900.- 
  



 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<< 

** หมายเหตุ ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี 6,000 บาท/ท่าน 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป** 

ส าหรับลู 
ส าหรับลูกค้าท่านทีมี่ตั๋วเครื่องบินแล้ว  (JOINLAND)  

หักออกจากราคาทัวร์ 7,900 บาท/ท่าน (จ านวนจ ากัด) 

กค้า 
 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ … สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

29พฤษภาคม – 2มิถุนายน 2566 38,888.- 8,900.- 
  

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

31พฤษภาคม – 4มิถุนายน 2566 38,888.- 8,900.- 
  



 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ หรือ โกเทมบะ แฟคทอ
รี่ เอ้าท์เล็ต (กรณีหมดเทศกาลซากุระ) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ 

00.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน ้าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 
น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.40 ชั่วโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  



 

 น าท่าน ขึ้นกระเช้า ภูเขาโอมูโระ (Mt.Omuroyama) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็น
ภูเขากลางเมืองเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้ว สามารถขึ้นไปดูวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ถ้าไม่เคยขึ้น Ski 
lift มาขึ้นที่นี่ ก็จะไม่น่ากลัวมากเพราะไม่สูงมากนัก ทางเดินสะดวกแต่เป็นเนิน เบื้องหลังจะเป็นชายฝั่ง

มหาสมุทรที่สวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงาม เดินได้รอบปากปองภูเขาไฟสะดวกไม่เป็นอันตราย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาสึ (Kawazu) สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระ (ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 50 นาที) ในเดือนแห่งความรัก ณ เมืองคาวาสึ โดยเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ซากุระบา
สะพรั่งเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่มออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถึง เดือน 
10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวที่อยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกีในช่วงเวลา
เดียวกัน จะเดินทางมาเที่ยวชมกันในช่วงนี้ โดยเมืองคาวาสึ เป็นเมืองเล็กๆ   ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองโกเท
มบะมากนัก โดยในส่วนกลางของเมืองจะมีแม่น ้าไหลตัดผ่าน 2 ข้างทาง จะเรียงรายเต็มไปด้วยต้นซากุระ
หลากหลายร้อยต้น ยาวตลอดเส้นทางประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโนฮะนะ หรือดอก
กวางตุ้ง ที่บานสะพรั่งเป็นสีเหลือง ให้ท่านได้ชมความงามกันอีกด้วย และใน 2 ข้างทางก็ยังมีร้านขายของ
ฝากของที่ระลึก ขนม ผลไม้มากมาย โดยท่านสามารถเลือกซื้อ หรือ ชิมพร้อมดื่มด ่ากับความงามของซากุระ 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  (โดยปีนี้ เทศกาลชมซากุระคาวาซุเริ ่ม 01 – 28 
ก ุมภาพ ันธ ์  2566 เท ่าน ั ้น  แต ่ท ั ้ งน ี ้ท ั ้ งน ั ้น ดอกซาก ุระข ึ ้นอย ู ่ ก ับสภาพอากาศ)  อ ้าง อิง 
http://www.kawazuzakura.net/ 

https://kiji.life/mt-omuroyama/
http://www.kawazuzakura.net/


 

(หมายเหตุ: ในกรณีที่เทศกาลชมซากุระไม่มีแล้ว   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์  น าท่าน
เดินทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบ
กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ 
เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI 
ฯลฯ เล ือกด ู เคร ื ่องประด ับ และนาฬ ิกาหร ูอย ่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อ่ิมอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู  
พักที ่  โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรือระดับเดียวกัน 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สาม ทุ่งชิบะซากุระ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โอชิโนะฮัคไค – เมืองนาริตะ - หมู่บ้านซาวาระ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
08.25 น. น าท่านเที่ยวชมเทศกาลดอกไม้ “ชิบะซากุระ” (Shibazakura Festival) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 

50 นาที) หลังจากต้อนรับฤดูใบไม้ผลิด้วยดอกซากุระไปแล้ว ดอกไม้ที่จะมาอวดโฉมรับช่วงต่อไปนั้นก็คือ 



 

“ดอกชิบะซากุระ” หรือ “ดอกพิงค์มอส” ที่จะผลิบานในช่วง กลางเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 
เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ที่คาวากุจิโกะ เมืองแห่งภูเขาไฟฟูจิ จังหวัดยามะนาชิ เป็นเทศกาลหนึ่งที่มี
ชื่อเสียงมาก  จุดเด่นของเทศกาล ชิบะซากุระ ที่คาวากูจิโกะ ก็คือวิวภูเขาไฟฟูจินั่นเอง เราจะได้เห็นทั้งภูเขา
ไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น พร้อมๆ กับดอกชิบะซากุระสีชมพูสวยหวาน ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจาก
การชมดอกไม้แล้ว ในงานยังมีจุดขายอาหารและของหวานเมนูพิเศษที่ท าขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะอีกด้วย  
(ก าหนดการปี2022 เทศกาลจะเริ่มช่วง เมษายน - มิถุนายน ซึ่งปี 2023 ยังไม่ทราบวันเวลาที่จัดเทศกาลที่
แน่นอน ขออนุญาตปรับเปลี่ยนที่เที่ยวอื่นให้ในกรณีที่เดินทางไม่ตรงกับช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยค านึ งถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก) 

   แหล่งอ้างอิง https://www.shibazakura.jp/contest/ 

 
จากนั้นน าท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั้มเดิมของญี่ปุ่น นั่นก็คือ  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชา
ตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีข้ันตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอน นั้นล้วนมีพิธี 
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้
มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ละลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

https://www.shibazakura.jp/contest/


 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธิ์
จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือ
กลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจาก
แหล่งน ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบาย
อารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกั นบ้างหรือ 

เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีน ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่ม
ตามอัธยาศัย และท่ีส าคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด้วย 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ (Sawara) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.50 ชั่วโมง) มีบ้านเรือน
ร้านค้าต่างๆยังคงอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมไว้อย่างดีงาม เค้ามีการจัดผังเมืองได้ดีงามมากๆ แต่เดิมทีนั้นเมืองนี้
เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867) เนื่องจากเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง
คลอง มีชื่อเรียกว่าเอโดะน้อย”Little Edo” ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่างๆ และ
คลังสินค้าจากสมัยเอโดะ จุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนั่นก็คือ Ja Ja Bridge ซ่ึงเป็นสะพานที่จะมีน ้า
ไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน ้าตก ด้วยความที่เดินทางใกล้ๆกับเมืองโตเกียวอีกทั้งยังมีบรรยากาศ



 

ความเป็นเอโดะไว้อย่างเต็มเปี่ยม ท าให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เสาะแสวงหาเมืองเล็กๆ
ที่มีกลิ่นอายความย้อนยุค 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ โรงแรม Asia Narita HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 

วันที่สี่   กร ุงโตเก ียว –  ถ ่ ายร ูปโตเก ียวสกายทร ี  –  ว ัดอาซาก ุสะ –  ถนนนาคาม ิ เซ –  ช ินจ ุก ุ  –  
ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอย
โตเก ียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) (ใช ้ เวลาเด ินทางประมาณ  1.10 ช ั ่วโมง ) หอส ่งส ัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 
สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้

ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย 
 



 

น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มี
ความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้

ภายในวัด ฯลฯ  
 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิว

กันเพ่ือลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย  
 



 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นแล้ว ถนนช้อปปิ้งนาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งที่มี
ชื่อเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้นชื่อของวัดได้
อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อที่นี่!!! 
เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของ
ญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน 
แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่ง
เหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” 
นั ่นเอง ซึ ่งปกติก็จะหาทานได้ทั ่วไปแม้กระทั ่งในร้าน
สะดวกซื ้อต่างๆ แต่ที ่ขึ ้นชื ่อก็ต้องยกให้ร้าน Asakusa 
Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่ร้านนี้จะท าใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ 
ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลังดีซึ่งเป็นเมนูแนะน าที่มาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้าม
พลาดกันเลยทีเดียว 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
น าท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ให้ท่านอิสระและ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ 
หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 
เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้าม
พลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ ์3 มิต ิที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมี
ความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลาโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียด
ภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่
เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติ
ผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ 
หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม 
ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของ
จริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
 

 
 



 

 
 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่โรงแรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
ที่พัก Asia Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

 

วันที่ห้า  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  
  (โดยรถบัสโรงแรม) 
09.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 
15.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

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

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 
รายการทัวร์..................................................................................  วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

 


