
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 ภเูขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบคาวาคจิูโกะ - ล่องเรือทะเลสาบคาวาคจิูโกะ    

2 หมู่บ้านน ้าใส - โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาท์เลต็    

3 ย่านโอไดบะ - สะพานสายรุ้ง - โตเกียว วีนัทฟอรท์ - ย่านชินจกู ุ    

4 วดัอาซะกสุะ - โตเกียวสกายทรี     

 

 

 

 

 

ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1   ภเูขาไฟฟจิู - ทะเลสาบคาวาคจิูโกะ - ล่องเรือทะเลสาบคาวาคจิูโกะ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 น าท่านเดนิทางไปยงั ฟูจ ิ
กลางวนั 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 • น าท่านชม ภเูขาไฟฟจิู (Mount Fuji) สญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอ์ุทยัแห่งนี้ และยงัเป็น

ภูเขาไฟที ่มลีกัษณะงดงามทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมคีวามสงูประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมี
หมิะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทัง้ปี น า
ท่านขึน้สมัผสับรรยากาศและกลิน่อาย
อย่างใกลช้ดิที ่"สถานีที ่5" บนระดบั
ความสงูที ่2,500 เมตร (ในกรณีที ่
อากาศเอือ้อ านวย) 

• น าท่านชม คาวากจิุโกะ 
(Kawaguchiko) คอืทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยู่รอบ
ภูเขาไฟฟูจ ิและเป็นสถานทีส่วยตดิ
อนัดบัในการถ่ายภาพววิภูเขาไฟฟูจ ิ
ทีน่ี่ยงัเป็นเหมอืนเมอืงส าหรบัการ
พกัผ่อน สะดวกในการเดนิทางมา
ท่องเทีย่วเนื่องจาก มทีัง้โรงแรม เรยีว
คงั รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์นอกจากนี้ 
บรเิวณโดยรอบทะเลสาบสามารถนัง่รถบสัหรอืปัน่จกัรยานเกบ็ภาพบรรยายกาศโดยรอบได้ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 หมู่บ้านน ้าใส - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลต็ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



 • น าท่านสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็น
หมู่บา้นเลก็ๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อใน
โอชโินะ ทีเ่กดิจากหมิะทีล่ะลายในช่วงฤดู
รอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิ
ผ่านหนิลาวาทีม่รีพูรุนอายุกว่า 80 ปี ท า
ใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาท์เลต็ (Gotemba Premium Outlet)  เป็น 

Outlet ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น อยู่ห่างจากโตเกยีวประมาณ 90 นาท ีและเป็นทางผ่านส าหรบั
การไปเทีย่วภูเขาไฟฟูจ ิและทะเลสาบฮาโกเน่ (Hakone) มบีรรยากาศแบบเอา้ดอร ์
ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีส่งู 50 เมตร รา้นคา้
ต่างๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนด์จาก
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ 
อุปกรณ์กฬีา เครื่องใชใ้นครวัเรอืน และ
สนิคา้อเิลกทรอนิกส ์ราคาจะต ่ากว่ารา้นคา้
ปลกีทีข่ายทัว่ไปในญีปุ่่ น รา้นสว่นใหญ่รบั
ช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติเช่น Visa, Matercard, Maerican Express และ 
Diners นอกจากนี้ รา้นคา้ทีย่งัมบีรกิาร Tax Refund ส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ
ดว้ย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3   ย่านโอไดบะ - สะพานสายรุ้ง - โตเกียว วีนัทฟอรท์ - ย่านชินจกู ุ
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบนัเทงิ ของเมอืงโตเกยีว เมอืงหลวงใน
ปัจจุบนัของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็นเกาะที่
มนุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการน า ดนิ ทราย 

มาถม ทะเล ใหเ้กดิขึน้เป็น เกาะขึน้มา 
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1850 สรา้งกนัมาเป็นรอ้ย



ปีเลยทเีดยีว เกาะน้ีเป็นเกาะทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึวสิยัทศัน์ และศกัยภาพของชาวญีปุ่่ น ทีส่ามารถ
สรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา 

• น าท่านชม สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เป็นสะพานทีเ่ชื่อมต่อระหว่างเมอืง
โตเกยีว และเกาะ โอไดบะ สามารถขบัรถ เดนิ หรอืนัง่รถไฟขา้มผ่านสะพานนี้มาได้ สะพานน้ี 

ยงัเป็นเครื่องหมายเชงิสญัลกัษณ์ ของ
เกาะ โอไดบะ อกีดว้ย 

• น าท่านสู่ โตเกียว วีนัทฟอรท์ 

(Tokyo Venus Fort) เป็น
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในเขตโอ
ไดบะ เป็นหา้งหรทูีต่กแต่งภายในสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียนในช่วงศตวรรษที ่18 ซึง่
หา้งสรรพสนิคา้แห่งนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้
อนัทนัสมยัมากกว่า 150 รา้น ทัง้ยงัเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งแรกของญี่ปุ่ นทีอ่อกแบบ
ใหม้คีวามเป็นเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างจาก
หา้งอื่นๆ โดยเฉพาะหลงัคาดา้นในของตวั
หา้งทีจ่ าลองใหเ้หมอืนกบัทอ้งฟ้า และยงัสามารถเปลีย่นสใีหเ้ป็นสว่างจา้หรอืมดืครึม้คลา้ยฝน
ก าลงัจะตกได ้โดยจะปรบัเปลีย่นสเีป็นช่วงต่างๆ ของวนั ไม่ว่าจะเป็นตอนเชา้ กลางวนั เยน็ 
และค ่า 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ ย่านชินจูก ุ(Shinjuku) ถอืเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของโตเกยีว 

ซึง่ในอดตีทีน่ี่เป็นเพยีงบรเิวณทีท่ิง้ขยะของเมอืงเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนัชนิจกูุเป็นศูนยร์วมของ
สนิคา้หลากหลายใหจ้บัจ่ายเรยีกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้แบรนดต์่างๆ อุปกรณ์ไอ
ท ีเครื่องใชไ้ฟฟ้า สนิคา้มอืสอง รา้นขายยา และยงัรวมไปถงึแหล่งบนัเทงิกลางคนืและ
รา้นอาหารต่างๆ ดว้ย ทีส่ าคญัสถานี
รถไฟชนิจกูุยงัไดช้ื่อว่าเป็นสถานีที่
พลุกพล่านทีสุ่ดในโลก ดว้ยผูค้นทีก่ระจุก
ตวัอยู่ ณ บรเิวณนี้ถงึวนัละ 
3,000,000 คนเลยทเีดยีว 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

วนัท่ี 4  วดัอาซะกสุะ - โตเกียวสกายทร ี 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ วดัอาซะกสุะ (Asakusa Temple) หรอืชื่อจรงิๆคอื วดัเซน็โซจิ เป็นวดัที่
ตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโตเกยีว สรา้งขึน้ในปี 

628-645 ภายในวดัมเีทวรปูคนันง
ประดษิฐานอยู่ รวมทัง้ยงัมเีจา้แม่กวนอมิ
อนัศกัดิส์ทิธิท์ีใ่ครมาขอพรสิง่ใดกส็มความ
ปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ยงัมโีคม
แดงยกัษ์ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณ ประตูคามนิารมิง 
และรปูปั้นของ 2 เทวบาลผูร้กัษาประตู 
ไดแ้ก่ ฟูจนิ เจา้แห่งสายลม และไรจนิ เจา้แห่งอสุนีบาตอกีดว้ย 

• น าท่านสู่ โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree)  เป็นหอกระจายคลื่นซึง่ตัง้อยู่ในเขตซุมิ
ดะ กรุงโตเกยีว ปัจจุบนัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น พรอ้มควบต าแหน่งหอคอยที่
สงูเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากบูรจ์คาลฟิา เมอืงดไูบ โดยสาเหตุทีญ่ีปุ่่ นสรา้งโตเกยีว
สกายทรขีึน้มากเ็นื่องจากหอคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ีม่อียู่เดมินัน้มคีวามสงูไม่พอทีจ่ะสง่
สญัญาณคลื่นวทิยุในรปูแบบดจิติอล จงึ
ตอ้งมกีารสรา้งหอคอยแห่งใหม่ขึน้มา
ทดแทน ทัง้นี้โตเกยีวสกายทรไีดแ้บ่ง
ออกเป็น 2 สว่นคอื TOKYO SKY 

TREE TEMPO DECK และ 
TOKYO SKY TREE TEMBO GALLERIA 

 น าท่านสูส่นามบนินารติะ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 



• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 4 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 



• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


