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TOKYO FUJI 5D3N 
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - สวนโชวะคิเนน - ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันท่ี5) - พิพิธภัณฑ
แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน า้ใสโอชิโนะฮัคไค - ดิวตีฟ้รี -  ชินจูกุ - ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ - โอ
ไดบะ - อิออน มอลล์ 
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว 

วันที่ รายการท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น รถ ที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  - - - - - 

2 นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - สวนโชวะคิเนน  - - - 
  

3 ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮัคไค - ดิวตีฟ้รี -  ชินจูกุ 
 

- - 
  

4 ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออน มอลล์ 
 

- - 
  

5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
 

- - 
 

- 

  

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. ฟรี!! ค่าบริการวางแผนท่องเที่ยว     5. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 

        6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

**โปรแกรมท่องเท่ียวแบบส่วนตวัสามารถปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า** 
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รายละเอียดโปรแกรม : โตเกยีว ฟูจิ 5วัน 3คนื 

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

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

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋า  

วันท่ีสอง :  นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – สวนโชวะคิเนน    (-/-/-) 

.......... น. ออกเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบินท่ี …………………………………… 

.......... น.   ถึง โตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ วดัที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคม
ไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถ
เลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนช้อป
ป้ิงที่มี ชื่อเสียงของวดั มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของ
เล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อลิ้ม
ลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย 
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เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนด์มาร์กแห่ง

ใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ หอคอย

โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือ

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 

เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรมอนัทนัสมยั ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวคร้ัง

ใหญ่หอคอยแห่งน้ีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้าง

ทางสถาปัตยกรรมท่ีแขง็แรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย  

น าท่านเดินทางสู่ สวนโชวะคิเนน ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น

การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจกัรพรรดิโชวะ สวนแห่งน้ีมีขนาดกวา้งใหญ่ถึง 165 เฮก

เตอร์ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิสามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ ดอกทิวลิป ดอกนาโนะฮา

นะ และดอกป๊อปป้ี ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุใหส้วนแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงอีกหน่ึงแห่ง 
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เย็น  รับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั   

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

วันท่ีสาม :  ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันท่ี5) - พพิธิภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮัคไค - ดิวตีฟ้รี -  ชินจูกุ 

                        (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอารเช้าแลว้น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ น

ดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้ าทะเล น าท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ 

“ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี 

สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบน

ยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟ

ท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ น  
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นอกจากน้ีดา้นหลงัยงัมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิฐาน

ขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่ท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซัง

ชั้น 5 น้ี ถูกเรียกว่า “สวนของท่านเทนกุโดยมีความเช่ือว่าท่ีน่ีมีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง 

และยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาด

ใหญ่ท่ีมีน ้ าหนกักว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ท่ีพื้นในสวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยก

ขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ 

จากนั้ น  น าท่ าน เยี่ ยมชม  พิพิธภัณฑ์  EARTH 

QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟ

ฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับความรู้สึกของการ

จ าลองเร่ืองราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นใน

ประเทศญ่ีปุ่ น จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี

ระลึกตามอธัยาศยั  

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนั  

น าท ่านเด ินทางสู่ หมู่บ้านน ้ า ใสโอชิโนะฮ ัคไค 

เจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ี

เป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยู ่ในหมู่บา้นโอชิ

โนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้ า

ผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกที่ย่างเทา้เขา้ไปใน

หมู่บา้น ก็สัมผสัไดถ้ึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็

จากแหล่งน ้ าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยใน

บ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้ าแต่ละบ่อ

นั้นเยน็เจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน ้ า
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เฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกัดื่มตามอธัยาศยั 

และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยี่ยม 

 

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีที่ร้านคา้

ปลอดภาษี ดิวตีฟรี ย่านดงั “ย่านชินจุกุ” ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับการจบัจ่ายซ้ือสินคา้

นานาชนิด ไดจ้ากที่น่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้ง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัที่ร้ าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่า

บรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่า

บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จกัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื่น ๆ  
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หรือให้ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, 

กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือ

เลือกซื้อรองเทา้ หลากหลายแบรนด์ดงั  อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน ABC MART 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็  

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

วันท่ีส่ี :  ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ออิอน มอลล์     (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงท่ีรวบรวมพนัธุ์ไมน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุม

โลก สัมผสั ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพร่ังท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไม้นานา

พนัธุ์ แต่เดิมนั้นเคยเป็นท่ีของวดัคันเอจิ (Kaneiji Temple) และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่ึงใน

สวนสาธารณะแห่งแรกของญ่ีปุ่ นเม่ือปี ค.ศ. 1873  สวนอุเอโนะมีบริเวณกว้างขวาง 

ประกอบดว้ยพื้นท่ีอนัร่มร่ืน รวมทั้งสวนสัตว ์วดัและศาลเจา้ อีกทั้งพิพิธภณัฑ์อีกหลายแห่ง 

สวนแห่งน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอดนิยมในโตเกียว 
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จากนั้นเดินทางสู่ ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวม

เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น 

หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบ

แปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost 

Play ท่านยังสามารถหาได้จากท่ีน่ีอีกด้วย 

หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวัแบบ

แปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีน่ีได้ จะมีวยัรุ่น

ญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนน

สายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัระดบั

โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER 

ท่ีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย 

อีกทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไวค้อยเอาใจ

คุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 

DES GARCONS อีกดว้ย  

  เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะ

ขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะได้

กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยร้านคา้กว่า 150 ร้าน โซน

อาหาร ห้างสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยงัเต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียว

หลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็

สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนักท่องเท่ียวทั้ งในและ

ต่างประเทศ และในบริเวณใกลก้นัท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพคู่กบัแลนดม์าร์ค เทพเีสรีภาพ ท่ี

โอไดบะ ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงหา้งใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีวิวทิวทศัน์ตดักบัสะพาน
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สายรุ้งอย่างสวยงาม ซ่ึงเทพีเสรีภาพนั้นทางการฝร่ังเศสไดส่้งให้กบัทางญ่ีปุ่ น เน่ืองในโอกาส

ฉลองความสัมพนัธ์อนัยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญ่ีปุ่ นกบัฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเม่ือ

ถึงเวลาน ากลบัไดมี้การขอร้องไปยงัรัฐบาลฝร่ังเศสว่าอย่าขนกลบัเลย แต่รัฐบาลฝร่ังเศสนั้นมี

ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขนกลบัเพราะเป็นตวัตน้แบบของเทพีเสรีภาพท่ีนิวยอร์ก จึงไดส้ร้างเทพี

เสรีภาพตัวปัจจุบันน้ีซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าตัวต้นแบบแต่ก็ยงัเล็กกว่าเทพีเสรีภาพท่ีตั้ งอยู่ท่ี

นิวยอร์ก และส่งมาให้ในปี ค.ศ.2000 นั่นเอง ดงันั้นเทพีเสรีภาพท่ีโอไดบะนั้นไม่ใช่ของท่ีท า

จ าลองขึ้นมา แต่เป็นของแทแ้น่นอนจากฝร่ังเศส 
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จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินคา้

ขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซ่ึงเป็น

ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ มีทั้งโซนซุปเปอร์

มาร์เก็ต โซนอาหาร ร้านขายยา เส้ือผา้แบรนด์

ทอ้งถิ่น ซ่ึงซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ 

เบนโตะ ผลไม  ้และ หากท่านใดหลงไหลใน

รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือได้จาก

ท่ีน่ีไดเ้ลย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

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

วันท่ีห้า :  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง       (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

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

......... น. เดินทางถึงสนามบิน............. ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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