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โตเกียว - วัดอาซะกุสะ - โตเกียวสกายทรี - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
ชมบ่ อนา้ 8 บ่ อในหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
อิม่ ฟิ นเว่ อร์ กบั ขาปูยกั ษ์

เอเซียออนทัวร์

1

สรุปการเดินทาง
วันที่

กาหนดการ

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินนาริ ตะ

2
3

ภูเขาไฟฟูจิ SKI FUJITEN – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - ล่องเรื อทะเลสาบคาวาคูจิ
โกะ
ช้อปปิ้ งโกเทมบะ พรี เมี่ยม เอาท์เล็ต – หมู่บา้ นน้ าใส (Oshino Hakkai)

4

โตเกียว - วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี - นาริ ตะ - กรุ งเทพฯ
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เช้ า

เที่ยง

เย็น

2

กาหนดการทั้งหมด
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - โตเกียว
คณะพร้อมกันที่สนามบิน ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่น
ประเทศญี่ปุ่นเร็ ว กว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) (ตัว๋ เครื่ องบินไม่รวมในแพคเกจ)

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ภูเขาไฟฟูจิ SKI FUJITEN - ทะเลสาบคาวาคูจโิ กะ - ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจโิ กะ
รถพร้อมคนขับ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji ) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้
และยังเป็ นภูเขาไฟที่ มีลกั ษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่ง
มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี น าท่ านขึ้ น สัมผัสบรรยากาศและกลิ่น อายอย่างใกล้ชิดที่
"สถานี ที่ 5" บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณี ที่ อากาศเอื้ออานวย) จากนั้นนาท่าน เรี ยนรู้
การเล่นสกีข้นั ต้น หรื อเล่นหิมะที่ ฟูจเิ ทนสกีรีสอร์ ท (Fujiten Snow Resort)
รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เป็ นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ สามารถ
เลือกที่จะขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าชมวิวและล่องเรื อในทะเลสาบคาวากูจิ
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วันที่สาม
เช้ า
เที่ยง
บ่ าย

เย็น

ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอาท์ เล็ต - หมู่บ้านนา้ ใส (Oshino Hakkai)
รถพร้ อมคนขับ น าท่ านเดิ น ทางสู่ โกเทมบะ พรี เ มี่ย ม เอาท์ เ ล็ต (Gotemba Premium Outlet)
ประกอบไปด้วย ไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 205 ร้านค้าแล้ว ยังรวมถึงศูนย์อาหารอีก 23 แห่ง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นโอชิ โ นะฮัก ไก(Oshino Hakkai) เป็ นจุ ด ท่ อ งเที่ ยวที่ ส ร้ า งเป็ นหมู่บ้านเล็ก ๆ
ประกอบด้วยบ่ อน้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ที่เกิดจากหิ มะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาด
ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผา่ นหินลาวาที่มีรูพรุ นอายุกว่า 80 ปี ทาให้น้ าใสสะอาดเป็ นพิเศษ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่
เช้ า

โตเกียว - วัดอาซะกุสะ - โตเกียวสกายทรี - นาริตะ - กรุงเทพฯ
รถพร้อมคนขับ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เข้าชม วัดอาซะกุสะ ซึ่งเป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุด ใน
กรุ งโตเกียว ท่านจะได้เห็นโคมไฟสี แดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลาง
ลานวัดแห่งนี้ รวมถึง ถนนนาคามิเสะย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของ ที่ระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็ นเครื่ องราง ของขลัง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอด
จากรุ่ นสู่รุ่น มานับร้อยปี จากนั้นนาท่านชม โตเกียวสกายทรี หรือนิวโตเกียวทาวเวอร์ เป็ นหอคอย
สื่อสารที่สูงที่สุดในโลก คือมีความสูงถึง 634 เมตร ตั้งอยูใ่ นเขตซุมิดะ โตเกียว
นาท่านสู่สนามบินนาริ ตะ หรื อกลับที่พกั โรงแรม

เอเซียออนทัวร์

4

การชาระเงิน
อัตรานี้รวม :
• ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วันเต็ม

อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ
• ค่าห้องพักโรงแรม
• ค่าตัว๋ เข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง
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