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TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D 2N (Sakura) 
เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญ่ีปุ่ น – เมืองโตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ – ช้อปป้ิงย่านโอ
ไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้-  เมืองสึคุบะ - เมืองสึคุบะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ– สถานรีถไฟยโูนคามิ
ออนเซน - หมู่บ้าน โออิจิจูคุ - เมืองฟุคชิุมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ – ช้อปป้ิง

ออิอนมอลล์ 
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว 

วันที่ รายการท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น รถ ที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนินาริตะ - - - - - 

2 เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญ่ีปุ่น – เมืองโตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ –  
ช้อปป้ิงย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้-  เมืองสึคุบะ 

- - 
   

3 เมืองสึคุบะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ– สถานรีถไฟยูโนคามิออนเซน - หมู่บ้าน 
โออจิิจูคุ 

 
- - 

  

4 เมืองฟุคชิุมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ – ช้อปป้ิงออิอนมอลล์ 
 

- - 
 

- 

5 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ - -- - - - 

  

อัตราค่าบริการรวม       อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. รถส่วนตวัพร้อมคนขบั (รวมคา่น ้ามนั,ค่าทางด่วน,ค่าท่ีจอดรถ)  1. ค่าใชจ้่ายอื่นๆส่วนตวั  

2. ท่ีพกัพร้อมอาหารเชา้      2. ค่าทิปไกดว์นัละ 500 เยน/ท่าน 

3. ประกนัอุบติัเหต ุ      3. ค่าอาหารม้ือกลางวนัและเยน็ 

4. ไกดท์อ้งถ่ินส่วนตวัน าเท่ียว     4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

5. แถมฟรีม้ืออาหารเยน็บุฟเฟ่ต ์1 ม้ือ     5. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 

6. ฟรี!! ค่าบริการวางแผนท่องเที่ยว     6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

**โปรแกรมท่องเท่ียวแบบส่วนตวัสามารถปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า** 
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รายละเอียดโปรแกรม : โตเกยีว ฟูจิ ฟูกชิุม่า 5วัน 2 คนื 

วันแรก :  กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ       (-/-/-) 

......... น. สนามบิน...................... อาคาร....ชั้น.... ประตู...... เคาน์เตอร์........... สายการบิน.......................

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋า  

.......... น. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบินท่ี …………………………………… 

วันท่ีสอง :  เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ - พธิีชงชาญ่ีปุ่น – เมืองโตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ –  

ช้อปป้ิงย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้-  เมืองสึคุบะ      (B/-/-) 

.......... น.   ถึง เมืองโตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองยามานาชิ  น าท่าน
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ท่ีมีความสูง
เหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักไปทั่วโลก ในเร่ืองความ
สวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั 
และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น า
ท่านขึ้นสู่ ช้ันท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวน
สิทธ์ิไม่ขึ้นในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ
ทางขึ้ นปิด) ท่ีทุกท่านจะได้ เ ห็นถึงความ
สวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขา
ไฟฟูจิให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทบัใจ
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เก็บไวแ้ละเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศ
ไดอี้กดว้ย อสิระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้น
สัมผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือการเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่ น (Sado)  (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที  จากร้านอาหาร) โดยการชงชาตามแบบญป่ีนุนัน มีขั้นตอนมากมาย เร่ิม
ตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทกุขั้นตอนนั้นลวน้มพิธีรายละเอียดท่ีบรรจงและ
สวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชาน้ีไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยงัเปิดโอกาสให้ท่านไดมี้ส่วนร่วม
ในพิธีการชงชา อีกดว้ยและจากนั้นใหท้า่นไดอสิ้ระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธยัาศยั  

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
หลงัจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ เราจะ

น าท่านสู่ เมืองโตเกียว น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านช้อป

ป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอสิระและเพลิดเพลินกบัการช้

อปป้ิงสินค้ามากมายทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือ

สินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเท้า 

เส้ือผา้แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชั่นส าหรับวยัรุ่น 

เคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ อ่ืนๆ

อีกมากมาย จากนั้นเดินทางช้อปป้ิงต่อ ณ   ย่าน

โอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดนิทาง ประมาณ 2 

ชั่วโมง) โอไดบะ คือเกาะท่ีสร้างขึ้ นไว้เป็น

แหล่งช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าว

โตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม่ช่ือเสียงและเป็น

ท่ี นิยมในช่วงหลังของปี  1990  นอกจากมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคง  ความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดม
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สมบรูณ์ของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียวพลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดงัอีก

ห้างหน่ึงท่ีอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างน้ีก็คือ หนุ่ยนต์กนัดั้มขนาดเท่าของจริงซ่ึงมี

ขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านคา้ส าหรับคอกนัดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam 

Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศการกนัดั้มก็ตอ้งไปท่ี กนัดั้มฟรอนท ์(Gundam Front) ซ่ึงอยู่

ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิต้ี จากนั้นน าท่านสู่ เมืองอิบารากิ เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

ท่ีพัก  เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว*  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

 

วันท่ีสาม :  เมืองสึคุบะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ– สถานรีถไฟยูโนคามิออนเซน - หมู่บ้าน 

โออจิิจูคุ                 (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัรับประทานอารเชา้แลว้น าเดินทางสู่ เมืองฟุคุ

ชิมะ (Fukushima) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 

3  ของประเทศญ่ีปุ่ นตั้ งอยู่ ท่ี ภู มิภาคโทโฮคุ  

แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามมากมาย ไม่

ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานท่ีชมซากรุะและ

ใบไม้เปล่ียนสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.40 

ชัว่โมง)  

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
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จากนั้ นน าท่ าน เ ดินทาง สู่  โ ท โ น ะ เ ฮ ท สึ ริ  

(Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความ

สวยงามท่ีธรรมชาติสร้างขึ้ นโดยหน้าผาริม

แม่น ้ าโอคาวะนิ ถูกกัดเซาะโดยน ้ าท่ีไหลผ่าน 

กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จน

กลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ช่ือ โทโนะ

เฮทสึริ  เ ป็ น ภ า ษ า ถ่ินของไอสึ แปลว่า หนา้

ผา  และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆท่ีดู

คลา้ยกบัเจดีย ์จึงเป็นท่ี  มาของช่ือ โทโนะเฮทสึริ 

หรือหน้าผารปูเจดีย ์เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ 

ออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ท่ีมี

ช่ือเสียงของ จังหวัดฟูกุ ชิมะ  ท่ี เ ดินทางได้

ค่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ติดกบัสถานรีถไฟยูโน

คามิ ออนเซน Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟ

เพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่ นท่ีมีอาคารสถานีท าจาก

หลังคาแบบญ่ีปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้

ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตาม

อธัยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ท่ีสถานีแห่งน้ี จากนั้น  

น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  (Ouchi 

Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที)  บา้น

โบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะถูก

สร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนา  ญ่ีปุ่ น
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โบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร 

โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่

สะดวกสบาย หมูบ้านแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งท่ีพกัตั้ งขนาบข้างถนนหลักท่ีมีช่ือว่าถนนชิ

โมสึเคะ ถนนเส้นน้ีเคยเป็นเส้นทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออิ

จิจูคุไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิงปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของ ชาติซ่ึงในปัจจุบนั

หมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออิจิจูคุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก 

ร้านค้าขายสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารและท่ีพกัแบบญ่ีปุ่ นเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวปัจจุบนัมี

นกัท่องเท่ียวมาเยีย่มชมหมู่บา้นกวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี    

เย็น อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั   

ท่ีพัก เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว* (เรียวกงั+ออนเซน) 

วันท่ีส่ี :  เมืองฟุคชิุมะ – ทะเลสาบอนิะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ – ช้อปป้ิงอออินมอลล์ 

          (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro 
Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็น
ทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น  
เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือ
ปนอยู่  จึ งไม่ มี ส่ิง ชี วิตใดๆ อาศัยอยู่ ใต้น ้ า  ใน
ทะเลสาบแห่งน้ีจึงมีความใสจนได้รับ ฉายาว่า 
ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค์ หรือเทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจกิายนถึงเดือน  

เมษายน จะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพมาอาศยักนัอยูมากมาย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองไอสุ 
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(Aizu) เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรือตวัเมืองท่ียงัคงสัมผสั
ไดถึ้งกล่ินอายของยคุสมยัโบราณ นอกจากน้ีไอสุยงัมีมนตเ์สน่ห์เรืองของออนเซ็น อีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทสึรงุะ (Tsuruga Castle) หรือปราสาทนกกระเรียน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดงัเดิมของญ่ีปุ่ นไว ้ปราสาทหลงัคาสี
เเดงอนัเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามทัซึ ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซึ เดิม
มีช่ือว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชินะ แต่
เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าให้ปราสาทเสียหายหนักและไดมี้การบูรณะและปรับจาก

ปราสาท 7 ชนั เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งน้ีถือเป็นอนุสรณ์สถานท่ียงั
ทิ้งร่องรอยของเหล่านกัรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ย ในญ่ีปุ่ นท่ีได้
เลือกปลิดชีพตวัเองลง ณ สถานท่ีน้ี 
 

 เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
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น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองนาริตะ น าท่านช้อปปิงท่ี อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) (ใช้

เวลา เดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) มีห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

เน่ืองจากตั้งอยูใ่กลก้บัสนามบินนานาชาติ 

นาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทนัสมยัสไตลญ่ี์ปุ่ น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน

จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้แฟชัน่

มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เก็ต

ขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

….…. น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.......................... เท่ียวบินท่ี ....................................... 

......... น. เดินทางถึงสนามบิน............. ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

วันท่ีห้า :  สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ       (-/-/-) 

…….น.  เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

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