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ก ำหนดเดนิทำง : เดอืนสิงหำคม ถึง เดอืนกนัยำยน 2560 
** ยกเว้นวันหยุดเทศกำลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 รำคำเร่ิมต้นนี ้ส ำหรับเดนิทำงเป็นกรุ๊ปส่วนตวั 6 ท่ำน  โดยสำยกำรบินไทย 

 สัมผสักลิน่อำยของภูเขำไฟฟูจิ สัญลกัษณ์ของดนิแดนอำทติย์อุทยั  
 ย้อนรอยเมอืงโบรำณคำวำโกเอะ หรือ ลติเติล้เอโดะ เมอืงแห่งมนัหวำนรสอร่อยล ำ้ 

 ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมจุใจที ่โกเทม็บะ พรีเมีย่ม เอำท์เลต็ 

 อสิระวนัฟรีเพลดิเพลนิกบักำรช้อปป้ิงหรือเลอืกซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์ 

 บริกำรรถรับส่งไปกลบั ระหว่ำงสนำมบินและทีพ่กั 
 

WONDERFUL JAPAN 
TOKYO-MT. FUJI 5 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

40,900.- 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – นำริตะ  

20.00 น. เช็คอินบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ D                
สำยกำรบินไทย  

22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

วันที่สอง สนำมบินนำริตะ – ภูเขำไฟฟูจิ – หมู่บ้ำนโอชิโนะ ฮักไก – โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอำท์เล็ต – กรุงโตเกียว 

06.20 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) น าท่านผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร ไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนำมบิน เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ 
สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง มีความสูง
ประมาณ 3,776 เมตร น าท่านข้ึนสัมผสัมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกลชิ้ดท่ี "ช้ัน 5" บนระดบัความสูงท่ี 
2,500 เมตร (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟแห่งน้ีตามอธัยาศยั  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านสู่ หมู่บ้ำนโอชิโนะ ฮักไก หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ มีบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิอนัแสนบริสุทธ์ิ ซ่ึงเกิด

จากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พ้ืนเบ้ืองล่างผุดข้ึนเป็นตาน ้า เช่ือกนัวา่ถา้น าน ้าในบ่อ
น้ีมาด่ืมจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง และจะมีโชคดีอีกดว้ย ท่ีน่ีท่านยงัสามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิได้
จากบริเวณหมู่บา้น และท่านยงัสามารถซ้ือสินคา้โอทอ็ป ของฝากของท่ีระลึกต่างๆ อาทิ พวกเมลด็ถัว่ ผกัดอง 
ขนม โมจิ ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอำท์เล็ต ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของญี่ปุ่น และ
แบรนด์เนมชั้นน าระดบัโลกมาไวด้ว้ยกันท่ีน่ี ซ่ึงมีร้านค้าแบรนด์เนมมากว่า 200 ร้านไม่ว่าจะเป็น Gucci, 
Anna Sui, Armani, Coach, Hugo Boss, Prada, Kate Spade Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงและศูนยก์ลางความเจริญของประเทศญี่ปุ่น 

 
ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 

ทีพ่ัก HOTEL SUNLITE SHINJUKU   หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม เมืองเก่ำคำวำโกเอะ หรือ ลิตเติล้เอโดะ – กรุงโตเกียว – ย่ำนชิบูย่ำ  (เดินทำงโดยรถไฟ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านท่องเท่ียว เมืองไซตำมะ วนัน้ีเราเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางท่องเท่ียวตลอดทั้งวนัโดยรถไฟมีไกด์

ทอ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวก จุดแรกเราจะกา้วขา้มผ่านประตูเวลาสู่อดีตสมยัเอโดะท่ี เมืองเก่ำคำวำโกเอะ 
เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะและดินแดนแห่งมันหวำนแสนอร่อย ท่ีน่ียงัคงอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมต่างๆและบรรยากาศของเมืองเก่าเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์โดยเฉพาะท่ียา่นคุระสุคุริ ถนนสายหลกั
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ตลอดสองขา้งทางจะเรียงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่ยุคโบราณสมยัเอโดะท่ีแสนคลาสสิค ชมหอนำฬิกำโทคิโนะ
คำเนะ ก่อสร้างเป็นอาคารสามชั้นสูง 16 เมตร อายุกว่า 350 ปี สัญลกัษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ และท่ีพลาด
ไม่ไดค้ือการซอกแซกหาของอร่อยกินท่ี ตรอกขนมหวำน ซ่ึงเป็นตรอกท่ีมีร้านขายขนมหวานตั้งเรียงรายกนั
มากมาย โดยเฉพาะขนมจากมนัหวาน ของดีจากเมืองคาวาโกเอะ พายมนัหวาน มนัหวานทอดเคลือบน ้าตาล 
ซอฟทค์รีมมนัหวาน 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย  
บ่ำย นัง่รถไฟกลบัสู่ กรุงโตเกียว แวะท่ี ย่ำนชิบูย่ำ แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอร์เทนเมน้ทสุ์ดชิคขนาดใหญ่ใจกลาง

โตเกียว ในบริเวณน้ีถือวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีนิยมของวยัรุ่นมีห้างสรรพสินคา้จ านวนมาก ร้านอาหารเก๋ๆก็มี
อยู่ไม่นอ้ย ทั้งยงัสามารถหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮำจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ในต านานท่ีกลายเป็นจุดนดั
พบยอดฮิตท่ีหนา้สถานีไฟชิบูย่าอีกดว้ย 

 
ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย  
 ที่พัก HOTEL SUNLITE SHINJUKU   หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ส่ี  อิสระช้อปป้ิงโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์   (ไม่มีบริกำรรถบัส) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ไม่มีรถบัสบริกำร ***แนะน ำเท่ียวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว (ไม่รวมค่ำรถไฟในค่ำทัวร์) 
 เชิญท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษนัง่รถไฟท่องเท่ียวตามสถานท่ีเท่ียวท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงมีท่ีเท่ียวมาแนะน าดงัน้ี      
 - ฮำรำจูกุแหล่งรวมแฟช่ันวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลำดิบ ที่เช่ือมระหว่ำงสถำนีJR HARAJUKU 

STATIONกบัถนนสายหลกัMEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของฮาราจูกุ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของย่านน้ีก็
คือการแต่งตวัแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวยัรุ่นญี่ปุ่น  

 - ถนนทำเคชิตะ (TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายน้ีเป็นแหล่งรวม
ร้านค้าแฟชัน่วยัรุ่น เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 
ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านท่ีมีช่ือเสียงคือ MARION CREPES ท่ีถือวา่เป็นร้านเครปสไตลญ์ี่ปุ่นอนั
เก่าแก่ท่ีเปิดบริการมานานท่ีสุดในญี่ปุ่น 

 - ถนนโอโมเตะซำนโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั 
 - OMOTOSANDO HILL ช้อปป้ิงมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดังเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, 

GUCCI, DIOR 
 - KIDDYLAND ร้ำนขำยสินค้ำของเด็ก ทั้งเส้ือผา้ ของเล่น ขนม ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของท่ีระลึก 
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 - ย่ำนชินจูกุ  ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียว ศูนย์รวมร้านคา้หลากสไตล์  อย่างเช่น ร้าน 100 เยน  
นาฬิกาแบนด์เนมดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือ เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า 
เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญี่ปุ่น 

 หรือท่ำนสำมำรถ เลือกซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (บัตรท่ำนละ 2,600 บำท)  
 ***อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงเต็มที่ 
 ที่พัก HOTEL SUNLITE SHINJUKU   หรือเทียบเท่ำ 

วันทีห้่ำ  โตเกียว – อิสระท่องเที่ยวตำมอัธยำศัย – สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 **อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย  

  สมควรแก่เวลา รถจะมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนำมบินนำริตะ เพ่ือท าการเชค็เอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

17.25 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที ่TG 677 
21.55 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
อัตรำนี้รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั 
 ค่ารถตัว๋รถไฟ ส าหรับท่องเท่ียวไซตามะ 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าไกดท์อ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวกวนัท่ีสองและวนัท่ีสามของการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตรำนี้ไม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  
 เง่ือนไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ สามารถเดินทางไดต้ ั้งแต่ 6 ท่ำนขึน้ไป โดยข้ึนอยู่กบั ระดบัราคาท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
กำรส ำรองที่น่ังและช ำระเงิน 
 ยืนยันกำรส ำรองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง  
 ช าระเงินภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง  


