
#12434 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 7 วัน 4 คืน อุชิคุ ไดบุทสึ ทุง
ดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิซีไซดพารค นั่งกระเชาเทือกเขาซาโอะ
บิน NH
ทัวรญี่ปุน โตเกียว บารากิ ฟุคุชิมะ เซนได อุชิคุไดบุทสึ ทะเลสาบโกชิคินุมะ หุบเขา
นารุโกะ วัดอาซะกุซา โอชิโนะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟตขาปู ออนเซ็น



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - อิราบากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด - ฟุกุชิ
มะ - ออนเซน   

HOTEL LISTEL
INAWASHIRO หรือเทียบเทา

3 ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - ภูเขาไฟซาโอะ - เซนได - ยานอิจิบังโจ (ถนนคลิส
โรด)   

JAL CITY SENDAI HOTEL
หรือเทียบเทา

4 หุบเขานารุโกะ - รถไฟชินคันเซ็น - ยานชินจูกุ   
HOTEL KEIHAN TSUKIJI
GINZA GRANDE หรือเทียบ
เทา

5 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - ยานชิบูยา - ยามานะชิ -
หมูบานโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน   

HOTEL FUJI
MATSUZONO หรือเทียบเทา

6 ภูเขาไฟฟูจิ - สวนผลไม - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต - ไดเวอรซิต้ี
โตเกียว พลาซา - ทาอากาศยานฮาเนดะ    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ฿56,900 ฿51,900 ฿45,900 ฿10,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - อิราบากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซี
ไซด - เมืองฟุกุชิมะ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร L สายการ
บินออลนิปปอน เเอรเวย เจาหนาท่ีของบริษัทคอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุนโดย ออลนิปปอน เเอรเวย เท่ียวบินท่ี NH 808

08.40 น. ถึง สนามบินนาริตะ นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางสู เมืองอิบารากิ

นําทานสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางยืนทองสัมฤทธิท่ี์มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก โดยสูงถึง 120 เมตร และได
รับการบันทึกสถิติโลกจากกินเนสส วาเป็น “Tallest Buddha” อีกดวยภายในพระพุทธรูปก็แบงออกเป็น 5 ชั้น เมื่อขึ้นลิฟต
โดยสารไปยังจุดชมวิวบริเวณพระอุระท่ีมีความสูงถึง 85 ม.

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทานไปยัง สวนฮิตาชิ ซีไซด พารค (Hitachi Seaside Park) ท่ีน่ีคือสวนสวรรคสําหรับคนรักไมดอกไมประดับอยาง
แทจริง กับอาณาจักรแหงไมดอกท่ีกวางใหญไพศาลกวา 1,900,000 ตารางเมตร ละลานตาไปดวยดอกไมหลากหลายสายพันธุ
ตามฤดูกาลท่ีน่ีเป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ

โดยเฉพาะ ทุงดอกโคเชีย (Kochia) หรือท่ีเรียกวาชวง Kochia Carnival ในฤดูใบไมรวงชวงปลายเดือนกันยายนถึงกลาง
เดือนตุลาคม โดยปกติตนโคเชียจะเป็นไมพุมกลมสีเขียวซ่ึงก็สวยงามอยูแลว แตพอถึงชวงฤดูใบไมรวงจะเปล่ียนสีเป็นสีแดงสดก็
ย่ิงทําใหท้ังสวยงามและแปลกตามากย่ิงขึ้น

่ ่



นําทานเดินทางสู จังหวัดฟุคุชิมะ เพ่ือเขาสูท่ีพัก 

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ( บุพเฟตอาหาร นานาชนิด )

พักท่ี HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเทา

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียก อีกอยางหน่ึงวาออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

ทาอากาศยานนาริตะ

อิราบากิ

อุชิคุ ไดบุทสึ

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นหน่ึงเมืองของญ่ีป ุนท่ีเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ท้ังภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเท่ียวท่ีงดงามโดดเดนไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน

พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวยความสูง
120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึ้นลิฟทท่ีมีความสูง 85
เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมท่ี
บานตามแตละฤดูกาลท้ังสี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ีเล้ียง
กระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เซ็ทอาหารญ่ีป ุน

สวนฮิตาชิ ซีไซด

ฟุกุชิมะ

 บาย

สวนฮิตาชิ ซีไซด (Hitachi Seaside Park) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันสวยงามอยูใกลๆ
โตเกียวซ่ึงสวนแหงน้ีตั้งอยูในจังหวัด อิบารากิ สวนดอกไมแหงน้ีมีขนาดใหญ มีพ้ืนท่ี 1.9
ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่องดอกไมท่ีจะบานใหชมผัดเปล่ียนสายพันธุ ตลอดท้ังปีตาม
ฤดูกาล นอกจากน้ียังมีเสนทางป่ันจักรยานท่ีนักทองเท่ียวสามารถป่ันชมภายในสวน
รวมถึงโซนอ่ืนๆอีกมากมายท่ีนาสนใจ เชน สวนสนุก สนามBMX วิบาก สนามกีฬา และ
สถานท่ีทําบารบีคิว เป็นตน

เป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีป ุน ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
มหาสมุทรแปซิฟิคมากกวา 150 กิโลเมตร ลึกเขาไปในภูเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเกาะฮอนชู พ้ืนท่ี 10% เป็นโรงไฟฟานิวเคลียร สวนท่ีเหลืออีก 90%(พ้ืนท่ีกวางใน
ภาคตะวันตกของฟูกุชิมะ รวมถึงภูเขา และเมืองประวัติศาสตรอาอิซุ-วาคามัตสึ(Aizu-
Wakamatsu) ปลอดภัยสําหรับนักทองเท่ียว



วันท่ี 3 ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - ภูเขาไฟซาโอะ - เซนได - ยานอิจิบังโจ (ถนน
คลิสโรด)

ออนเซน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม บุพเฟตอาหาร นานาชนิด

 HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม.

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ บึงน้ํา 5 สี สถานท่ีท่ีสรางแรงบันดาลใจจากการไดเห็นวิวท่ีนามหัศจรรย ซ่ึงสี
ของน้ําท่ีเห็นจะเปล่ียนไปตามสภาพอากาศ ชวงเวลา และปัจจัยอ่ืนๆ ตลอดความยาวกวา 3.6 กิโลเมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทานเดินทางสู เทือกเขาซาโอะ

นําทาน น่ังกระเชาลอยฟา ( ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ) ซึงเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีพลาดไมไดในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสี ทานจะได
เพลิดเพลินกับสีของใบไมจากยอดเขาจะไลระดับสีเหลือง สีสม สีแดง และสีอิฐ

นําทานเดินทางสู เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากกวาหน่ึงลานคน เป็นเมืองศูนยกลางทางดาน
การเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแมวาเซนไดจะเป็นเมืองใหญและทันสมัย แตความกาวหนาในดาน
ตางๆของเมืองไดผสมผสานกับธรรมชาติอยางไดสมดุล

นําทานเยือน ยานชอปป้ิง อิจิบังโจ ถนนสายชอปป้ิงใจกลางเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นศูนยรวมรานคา
ตางๆมากมาย เชนรานอาหาร เสื้อผา รองเทา รานขายของฝาก รานเครื่องสําอางรานขายหนังสือ เป็นตน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี JAL CITY SENDAI HOTEL หรือเทียบเทา

ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หรือเป็นท่ีรูจักกันในนามของทะเลสาบ 5 สี อันท่ีจริงแลวท่ีทะเลสาบแหงน้ีเป็นท่ีรวม
ทะเลสาบมากกวา 40 แหง และยังมีบึงตางๆ ของจังหวัดฟูคุชิมาอีกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เซ็ทอาหารญ่ีป ุน

 บาย



วันท่ี 4 หุบเขานารุโกะ - รถไฟชินคันเซ็น - ยานชินจูกุ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ภูเขาไฟซาโอะ

เซนได

ยานอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)

ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟท่ีตั้งอยูเป็นแนวกันพรมแดนระหวาง Yamagata
กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ มีแหลงน้ําพุรอนซาโอะ (Zao
Onsen) ซ่ึงมีความเป็นกรดสูง ในชวงฤดูรอนคนรักธรรมชาตินิยมมาเท่ียวปลองภูเขาไฟ
โอคามา(Okama Crater) สวนในชวงฤดูหนาวซาโอะออนเซนจะกลายเป็นสกีรีสอรทชั้น
นํา และเป็นหน่ึงในไมกี่ท่ีท่ีจะพบกับตนไมแชแข็ง (snow monsters)

นครเซนไดซ่ึงมีประชากรกวาลานคนอยูอาศัย ถึงแมวาเซนไดจะเป็นเมืองใหญและทัน
สมัย แตความกาวหนาในดานตางๆ ของเมืองไดผสมกลมกลืนกับธรรมชาติอยางไดสมดุล
หลายๆแหงในเมืองมีทัศนียภาพงดงามชวนใหตองหยุดมอง เชน ทิวทัศน น้ําใสไหลริน
ของแมน้ําฮิโระเซะ หรือตนเคยะขิท่ีเขียวชอุมเป็นแนวตลอดสายถนน ความเขียวขจีของ
แมกไมในเมืองน้ีเองท่ีทําใหเซนไดไดสมญาวาเป็น “เมืองแหงตนไม"

เป็นยานชอปป้ิงหลักท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองเซนได ตรงบริเวณสถานีรถไฟเซนได และสถานี
รถไฟใตดินโอบะ โดริ อิจิบังโจ ยานน้ีถือเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีกวางขวางยาวไปหลายชวงตึก เริ่มตั้งแตอาคาร AER และ Parco ยาวไปจนถึงโคคุบุ
นโช มีท้ังสินคาตางๆ มากมาย รานแบรนดเนม หางสรรพสินคาหลายแหง รานอาหาร
หลากชนิด คาเฟ ไปจนถึงราน 100 เยน

 คํ่า  JAL CITY SENDAI HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานดินทางสู หุบเขานารุโกะ หน่ึงในหุบเขาท่ีสวยงามท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดมิยากิ หางจากเมืองเซนไดประมาณ 70 กิโลเมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุพเฟตป้ิงยาง )

นําทานเดินทาง สูสถานีรถไฟฟุคุชิมา

นําทานสูขบวน รถไฟชินคันเซ็น รถไฟหัวกระสุนท่ีทําความเร็วสูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม.

นําทานเยือน ยานชินจูกุ ซ่ึงเป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคานานา
ชนิด รานรอยเยน แบรนดเนม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซานริโอช็อป เสื้อผานําสมัย กระเปา รองเทาวัยรุนอยาง โอนิทสึกะ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - ยานชิบูยา - ยะมะนะ
ชิ (Yamanashi) - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟตปูยักษ - ออน
เซน

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หุบเขานารุโกะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในหุบเขาท่ีงดงามท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งอยูในจังหวัดมิยากิทางตะวันตก
เฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตรจากเซนได หุบเขาน้ีทอดยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร
ทางตะวันออกไปตะวันตก และมีออนเซ็นมากมายรอบ ๆ หุบเขาแหงน้ี ทุกปีในชวงปลาย
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนท่ัวท้ังบริเวณหุบเขาจะงดงามดวยสีสันของใบไม ท่ีน่ีจึงถือเป็น
หน่ึงในจุดชมใบไมเปล่ียนท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บุพเฟตป้ิงยาง

รถไฟชินคันเซ็น

ยานชินจูกุ

 บาย

หรือรถไฟหัวกระสุน เป็นเครือขายของรถไฟความเร็วสูงในญ่ีป ุน ความยาวเสนทางรวม
2,459 กิโลเมตร โดยสามารถว่ิงดวยความเร็ว 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง แมจะเกิดแผนดิน
ไหวหรือพายุไตฝ ุน ก็สามารถว่ิงไดตามปกติ ในรางปกตินั้นรถไฟสามารถเรงความเร็วได
ถึง 443 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตสามารถเรงความเร็วไดถึง 581 กิโลเมตรตอชั่วโมงซ่ึงเป็น
ความเร็วสถิติโลกเมื่อว่ิงดวยรางรถไฟแมเหล็ก (แม็คเลฟ)

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดอาซะกุซา ซ่ีงเป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองคเจาแมกวนอิมทองคําประดิษฐานอยู
นอกจากน้ีทานจะไดเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหงานอยูกลางลานวัด

รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง
ของเลน โบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุนซ่ึงมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน เพ่ือซ้ือกลับไปฝากคนท่ีบานกันเลยที
เดียว

นําทานเขาสู ยานชิบูยา แหลงชอปป้ิงและเอนเตอรเทนเมนทสุดชิคขนาดใหญใจกลางโตเกียว เป็นหน่ึงในยานท่ีคึกคักมี
ผูคนพลุกพลานตลอดเวลา ในบริเวณน้ีถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีนิยมของวัยรุนญ่ีป ุนเน่ืองจากมีหางสรรพสินคาจํานวนมาก

บาย



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู จังหวัดยามานาชิ

นําทานเขาชม หมูบานน้ําใส หรือ โอชิโนะ ฮักไก ซ่ึงเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีสุดอีกจุดหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีไดรับความ
นิยมจากนักทองเท่ียวชาวญ่ีป ุนเป็นอยางมาก และท่ีน่ียังมีบอน้ําศักดิส์ิทธิอั์นแสนบริสุทธิซ่ึ์งเกิดจากน้ําฝนไหลผานดานบน
ภูเขาไฟฟูจิและผานเขามาภายใน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม บุฟเฟตอาหารนานาชนิดสไตลญ่ีป ุน พิเศษสุด ขาปู ท่ีเสิรฟใหทานอ่ิมอรอย
ไดไมอ้ัน

พักท่ี HOTEL FUJI MATSUZONO หรือเทียบเทา

หลังรับประทานอาหารค่ํา ขอเชิญทานสัมผัสกับการแชน้ําแรสไตลญ่ีป ุน หรือท่ีเรียกกันวา การอาบออนเซ็น ใหทานไดผอน
คลายความเมื่อยลาจากการ เดินทาง และชาวญ่ีป ุนยังเชื่อกันวาการอาบน้ําแรนั้นจะทําใหผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกดวย

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ถนนนาคามิเสะ

ยานชิบูยา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

ชิบูยานั้นไดรับฉายาวาเป็น Shopping District แหงโตเกียว และของญ่ีป ุน ท่ีผูคนท่ัว
โลกรูจักกันเป็นอยางดี นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด
แฟชั่นใหมๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ท่ีชวนแฮงคเอาทอยางย่ิง ไปจนถึงรานอาหารอ
รอยๆ ท่ีแทรกตัวอยูมากมาย

ยามานะชิ บาย

เป็นเขตอยูญ่ีป ุนท่ีอยูในภูมิภาคชูบุซ่ึงหอมลอมไปดวยภูเขาสูงมากมายรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ



วันท่ี 6 ภูเขาไฟฟูจิ - สวนผลไม - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต - ไดเวอร
ซิตี้ โตเกียว พลาซา - ทาอากาศยานฮาเนดะ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม บุฟเฟตอาหารนานาชนิดสไตลญ่ีป ุน พิเศษสุด ขาปู ท่ีเสิรฟใหทานอ่ิมอรอย
ไดไมอ้ัน

 HOTEL FUJI MATSUZONO หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ( ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ) สัญลักษณของประเทศญ่ีป ุน ชมความงามของภูเขาไฟ
ศักดิส์ิทธิ ์และสวยงามจนไดรับการยกยองวาเป็นภูเขาไฟท่ีสวยท่ีสุดในโลกขนาดไมมีลูกใดมาเทียบเคียงได และมีความสูง
ประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)

นําทานเดินทางสู สวนผลไม ใหทานเพลิดเพลินกับการเก็บและล้ิมรสของสมประเทศญ่ีป ุน สดๆ จากตน ไดตามอัธยาศัย อ่ิม
อรอยไมอ้ัน ( ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ )

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทานเยือน โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเลต ท่ีมีสินคาแบรนดเนมท้ังจากในประเทศและตางประเทศมากมาย กวา 200
แบรนด ดวยพ้ืนท่ีอันกวางขวางและอยูไมไกลจากภูเขาไฟฟูจิมากนัก หากสภาพอากาศดีทานจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได
อยางสวยงามและชัดเจน

้ ้ ่ ่



่

นําทานเดินทางสู เกาะโอไดบะ หางไดเวอรซิตี้ แหลงรวมรานคา เสื้อผาแฟชั่น รานอาหารรวมถึงรานขายของท่ีระลึกตางๆ
มากมาย และพิเศษสําหรับผูท่ีชื่นชอบหุนยนตกันด้ัม ท่ีน่ีมีหุนยนตกันด้ัม รุน RX-0 ยูนิคอรน ซ่ึงมีขนาดใหญ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู สนามฮาเนดะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสูกรุงเทพฯ

ภูเขาไฟฟูจิ

สวนผลไม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

สามารถชมสวนผลไม และเลือกซ้ือ ชิมความอรอย หรือเก็บผลไมสดๆไดจากตน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เซ็ทอาหารญ่ีป ุน

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

 บาย

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

ทาอากาศยานฮาเนดะ คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีเมืองโตเกียว ในอดีต เคยเป็นทา
อากาศยานนานาชาติหลักของญ่ีป ุน กอนท่ีจะยายไปท่ีสนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ
เปิดใหบริการสําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ ซ่ึงมุงสูจุดหมายปลายทางกวา 25 แหงใน
17 ประเทศ



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

00.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดย ออลนิปปอน เเอรเวย เท่ียวบินท่ี NH 877

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทาง

หากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา10ทานโดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง

โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แต บางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการ
เดินทางทุกครั้ง) 

เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดินทาง
อาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง,  ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน
และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง
 

การชําระเงิน
สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ

10,000 บาท

ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 20 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนเดินทาง

หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถืิอวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให
เป็นตน

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 

วีซา



พาสสปอรตจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 

และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนินได
ภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับทาง
สายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม  กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง (LONG LEG) ลูกคาท่ีประสงคท่ีน่ังตรงน้ี ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคานเตอรเช็คอินดวยตัว
ทานเองในวันเดินทางท่ีสนามบิน

สายการบินออลนิปปอน กําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่อง
ไดอยูในความดูแลของทานน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. และมีความ กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดิน
ทางดวยสายการบินอ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

การสะสมไมลของสายการออลนิปปอน หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได   รวมในเครือ STAR
ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย วาจะสะสมไดกี่เปอรเซ็นต ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการบิน

ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได)
 

การยกเลิก
การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วัน

จันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋วเครื่อง
บินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ แลพไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 

นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรท้ังหมด 100%

11-15 วันเก็บคาทัวร  50%

16-30 วัน เก็บคามัดจําท้ังหมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินท้ังหมด

หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน โณง
แรม รานอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไว
ท้ังหมด


