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ตารางโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

วันที ่ รายการทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น รถ ที่พกั 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ      
2 สนามบินนาริตะ – อิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ – ฮิตาชิซีไซท์ปาร์ค – 

โรงแรมออนเซน บุฟเฟ่ขาปู 
 -    

3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิธีชงชา – หมู่บ้านน้ำใส โอชิ
โนะฮัคไค – ชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้ง – โรงแรมนาริตะ 

 - -   

4 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน  - - -  
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ      

 

อตัราค่าบรกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
1.รถส่วนตัวพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่
จอดรถ) 
2.ที่พักพร้อมอาหารเช้า 
3.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 
4.ไกด์ท้องถิ่นส่วนตัวนำเที่ยว 
5.แถมฟรีมื้ออาหารเย็นบุฟเฟ่ต์ 1 มื้อ 
6.ฟรี!!!ค่าบริการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว 

1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนตัว 
2.ค่าทิปคนชับรถ 1500 บาท / ท่าน 
3.ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น 
4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
5.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

*** โปรแกรมทอ่งเทีย่วแบบส่วนตัว สามารถปรบัเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วไดต้ามความตอ้งการและความเหมาะสม
ของลกูคา้ *** 

รายละเอยีดโปรแกรมทัวร ์

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมู ิ
DAY 2 สนามบนินารติะ – อบิาราก ิ– พระใหญอ่ชุคิ ุ– ฮติาชซิไีซท์ปารค์ – โรงแรมออนเซน บุฟเฟข่าป ู
.....น. 
เช้า 

เดนิทางสู ่เมอืง อบิารากิ 
-พระใหญอ่ชุคิุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และ ยังได้รับการบันทึก
จากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก 
-ฮติาชซิไีซทป์ารค์ เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอก
โคเชีย ( Kochia ) ที่โดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่ที่เมืองฮิตาชินา
กา ( Hitachinaka ) ของจังหวัดอิบารากิ อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 130 กิโลเมตร 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก.....ฟูจิ โรงแรมออนเซน พร้อมบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหาร บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 



 
DAY 3 ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 – ศาลเจา้โคมติาเกะ – พธิชีงชา – หมูบ่้านน้ำใส โอชโินะฮคัไค – ชนิจกู ุ– ดวิตีฟ้ร ี

– อสิระชอ้ปปิง้ – โรงแรมนารติะ 
.....น. 
เช้า 

เดนิทางสู ่เมอืง ฟจูิ 
-ภเูขาไฟฟจูิ ได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร นำท่าน
ขึ้นสู่ ชั้น 5 ( ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข้ึนในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด ) ถ่ายรูปคู่กับภูเขาฟูจิ
อันแสนประทับใจในบรรยากาศแบบใกล้ชิด เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศ 
 
-ศาลเจา้โคมติาเกะ (Komitake Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตท่ีตั้งอยู่ในบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ 
แลนมาร์คสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยามานาชิ ศาลเจ้า
แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ. 937 เพื่อบวงสรวง “เท็งงุ” (Tengu) ปีศาจจมูกยาวตามตำนานญี่ปุ่นที่เช่ือ
กันว่าเคยปกครองดินแดนบริเวณนี้มาก่อน ซึ่งคำว่า “โคมิตาเกะ” เดิมเป็นชื่อของภูเขาเก่าแก่ที่เคยอยู่
ในบริเวณดังกล่าว แต่หลังจากการปะทุของภูเขาไฟหลายต่อหลายครั้ง ก็ถูกทับถม และได้กลายมา
เป็นส่วนฐานของภูเขาไฟฟูจิในปัจจุบันน่ันเอง โดยนอกจากกิจกรรมยอดนิยมอย่างการสักการะเท็งงุ 
และการซื้อเครื่องรางติดไม้ติดมือกลับไปแล้ว ศาลเจ้าโคมิตาเกะยังเป็นจุดชมวิวเก๋ ๆ ที่คุณจะได้เห็น
ทะเลสาบคาวากุจิอันงดงามทอดตัวอยู่เบื้องล่างอีกด้วย 
 
-คลาสเรยีนพธิีชงชาแบบญ่ีปุ่น หรอื ซะโด (Sado) หรือ บางที่อาจจะเรียกแค่ โอฉะ (Ocha) ซึ่ง
แปลว่า “วิถีแห่งชา” (The Way of Tea) คือ พิธีกรรมการเสิร์ฟและดื่มชาเขียวมัทฉะชงร้อนๆ ด้วย
อุปกรณ์พิเศษสำหรับชงชา เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน มีกระบวนการที่เป็นขั้นตอนตามกำหนดการ
และท่วงท่าอันเป็นเอกลักษณ์ เป็นศิลปะที่แม้จะไม่ได้วาดลวดลายร่ายรำแต่กลับดูมีเสน่ห์เฉพาะ
ตัวอย่างเหลือเชื่อ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วย
เอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การ
ชงชา การรับชา และ การดิ่มชา ทุกขั้นตอนประกอบไปด้วยรายละเอียดอันงดงาม ไม่ได้เพียงแค่รับชม 
แต่ยังได้มีส่วนร่วมในพิธีชงชานี้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

-หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสเราสามารถ
มองเห็นวิวภูเข้าไฟฟูจิได้เลย ไฮไลน์ของที่นี่คือ บ่อน้ำอันใสสะอาด 8 บ่อที่กล่าวขานกันว่าเป็นมาจาก
น้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ 



-รา้นปลอดภาษ ีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษีสินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์ 
กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือ น้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ บางรุ่นไม่มี
ขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, 
NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 
-ชินจกู ุอสิระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านดัง เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก.....นาริตะ 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก  
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 

 
DAY 4 โตเกยีว – อสิระชอ้ปปิง้เตม็วัน 
.....น. 
เช้า 

นำทา่นสู ่โตเกยีว อสิระชอ้ปปิง้เตม็วนั เดนิทางโดยรถไฟฟา้ 
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย 
ชินจกู ุย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน 
อะคฮิาบารา่ หรือ อีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า, กล้องดิจิตอล, เกมส์
ต่างๆ 
ชิบยูา่ ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้
มาเยือน 
กนิซ่า ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮ
คลาสญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้
มาเยือนที่ดูดีมีระดับ 
ฮาราจกู ุย่านขายของกินของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่นวัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้น
ละแวกบริเวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มี
ที่หายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชม ศาลเจ้าเมจิย์ 
หรอื เลอืกซือ้ทัวรพ์เิศษเทีย่ว โตเกียวดสีนยีแ์ลนด ์==> เดนิทางโดยรถไฟ             
ผู้ใหญท่า่นละ 2,800 บาท เดก็ตำ่กวา่ 12 ป ีทา่นละ 2,000 บาท 
นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ให้ท่านสัมผัสความสนุกสนานในดินแดนแห่ง
ความหฤหรรษ์อันยิ่งใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลใน
อ่าวโตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดิสนีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
พร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตา
กับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–
CARIBBEAN สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด 



ผ่อนคลายอิริยาบทกับการ นั่งรถไฟชมความหลากหลายในดิสนีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่ม
กับ BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ 
BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัว
ละครเรื่อง TOY STORY เพื่อต่อสู้กับ เชิร์ค พร้อมกับเหล่าสมุนที่น่ากลัวปนความน่ารัก เขย่าขวัญ 
กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสิง ที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี สนุกต่อ
กับ SPLASH MOUNTAIN ที่ท้าทายความกล้า เพลินใจกับเหล่าตุ๊กตาน่ารักทั้งหลายใน สมอลล์ 
เวิล์ด และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้อหา
สินค้าที่ระลึกสไตล์ดิสนีย์ ณ MAIN STREET ประทับใจกับความงามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอัน
ตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกับการ์ตูนดังของวอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ 
***อาหารกลางวนัและคำ่อสิระตามอธัยาศยัเพือ่ใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่*** 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก.....นาริตะ 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก  
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 

 
DAY 5 สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภมูิ 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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