
 
 

รหัสโปรแกรม : 24676 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

  



ตารางโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

วันที ่ รายการทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น รถ ที่พกั 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ      
2 สนามบินนาริตะ – วนอุทยานฮาโกเนะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอ

วาคุดานิ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาเล็ท – พิธีชงชา – โรงแรมออนเซน พร้อม 
บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 

 -    

3 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โตเกียว – อาซากุซะ – 
วัดเซนโซจิ – ชินจูกุ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 - -   

4 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ( ทัวร์เสริม เที่ยวโตเกียวดีสนีย์แลนด์ )  - -   
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 % 

 

*** โปรแกรมทอ่งเทีย่วแบบสว่นตวั สามารถปรบัเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วไดต้ามความตอ้งการและความเหมาะสมของลกูคา้ *** 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโปรแกรมทัวร ์

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมู ิ
DAY 2 สนามบนินารติะ – วนอุทยานฮาโกเนะ – ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะพรี

เมีย่มเอาเลท็ – พธิีชงชา – โรงแรมออนเซน พรอ้ม บฟุเฟข่าปยูกัษ์ 
.....น. 
เช้า 

เดินทางสู่ เมือง ยามานาชิ  
-วนอทุยานฮาโกเน ่สถานที่ท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮา
โกเน่-อิสึที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบาน
ตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ 
-ลอ่งเรอืทะเลสาบอาชิ หรือเรียกง่ายๆทะเลสาบฮาโกเนะ (Hakone Lake) หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า อาชิ
โนโกะ (Ashi-no-ko) ตั้งอยู่ในจงัหวัดคานางาวะ บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียว
ออกมาราว 100 กิโลเมตร ทะเลสาบอาชิเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวา
ของภูเขาฮาโกเนะ หลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว 
-หบุเขาโอวาคดุาน ิตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลมาร์กที่
ต้องมาปักหมุดของเมืองนี้เลยล่ะค่ะ เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมาลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขา
โอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่งเจ้าไข่ดำเนี่ยมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะ โดยด้านนอกของเปลือก
ไข่จะเป็นสีดำเน่ืองจากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเม่ือทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนข้ึน 7 ปี ยิ่งกินยิ่งดี
เค้าว่ากันว่าอย่างนั้น 
-โกเทมบะพรเีมี่ยมเอาทเ์ลต ตั้งอยู่ที่เขตฮาโกเน่(Hakone) ภายในจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) 
อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาทีเท่านั้นเอง เรียกได้ว่าเป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของ
เยอะมาก ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่าง ที่นี่นั้นได้รับความนิยม
มากๆสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะบริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และ
ทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) จุดที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือวันไหนฟ้าสดใสๆสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้
อีกต่างหาก ถือว่าท้ังของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศนี่ดีงามแบบสุดๆไปเลยก็ว่าได้ 
-พิธชีงชา หรือ ซะโด (Sado) หรือ บางที่อาจจะเรียกแค่ โอฉะ (Ocha) ซึ่งแปลว่า “วิถีแห่งชา” (The 
Way of Tea) คือ พิธีกรรมการเสิร์ฟและดื่มชาเขียวมัทฉะชงร้อนๆ ด้วยอุปกรณ์พิเศษสำหรับชงชา 
เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน มีกระบวนการที่เป็นขั้นตอนตามกำหนดการและท่วงท่าอันเป็นเอกลักษณ์ 
เป็นศิลปะที่แม้จะไม่ได้วาดลวดลายร่ายรำแต่กลับดูมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างเหลือเชื่อ และสะท้อนถึง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และ การดิ่มชา ทุก
ขั้นตอนประกอบไปด้วยรายละเอียดอันงดงาม ไม่ได้เพียงแค่รับชม แต่ยังได้มีส่วนร่วมในพิธีชงชานี้อีก
ด้วย จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก.....ฟูจิ 
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหาร บุฟเฟ่ขาปยูกัษ ์



 
DAY 3 หมูบ่้านน้ำใสโอชิโนะฮคัไค – ภเูขาไฟฟจู ิชั้น 5 – โตเกยีว – อาซากซุะ – วัดเซนโซจ ิ– ชนิจกู ุ– รา้น

ปลอดภาษ ี– อสิระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 
.....น. 
เช้า 

เดนิทางสู ่
-หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสเราสามารถ
มองเห็นวิวภูเข้าไฟฟูจิได้เลย ไฮไลน์ของที่นี่คือ บ่อน้ำอันใสสะอาด 8 บ่อที่กล่าวขานกันว่าเป็นมาจาก
น้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ 
-ภเูขาไฟฟจู ิได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร นำท่าน
ขึ้นสู่ ชั้น 5 ( ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข้ึนในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด ) ถ่ายรูปคู่กับภูเขาฟูจิ
อันแสนประทับใจในบรรยากาศแบบใกล้ชิด เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศ 
-อาซากซุะ วัดเซนโซจ ิที่มีหลายๆชื่อที่คนนิยมเรียกขานกันท้ังวัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดง 
(Asakusa Kannon Temple) เป็นวัดใหญ่ในย่านอาซากุสะและ) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยม
มากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว  โดยจะมีถนนนากามิเสะที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็ม
ไปด้วยร้านค้ามากมาย บอกเลยว่านักท่องเที่ยวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครไม่รู้จักวัดนี้แน่นอน ยิ่งใน
หมู่คนไทยแล้วล่ะก็เรียกได้ว่าถ้าไปโตเกียวต้องไปแวะเจิมวัดนี้แทบจะทุกคน โดยภาพส่วนใหญ่ก็จะเห็น
แชะๆภาพพ้ืนหลังเป็นโคมแดงอันใหญ่ๆที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำคัญมากๆของวัดแห่งนี้เลย
ทีเดียว ความนิยมเห็นง่ายๆเลยจากการที่มีผู้คนเดินทางมาสักการะและเที่ยวชมได้ทั้งตัววัดและบริเวณ
ภายนอกแบบไม่ขาดสาย 
เดนิทางสู ่รา้นปลอดภาษ ีแหล่งช้อปป้ิงแหล่งปลอดภาษีสินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,
เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือ น้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า 
และ บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น 
ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 
-ชินจกู ุอสิระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านดัง เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก.....นาริตะ 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม ( บุฟเฟ่ ) 
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 



 
DAY 4 โตเกยีว – อสิระชอ้ปปิง้เตม็วัน ( ทัวรเ์สรมิ เที่ยวโตเกยีวดสีนยี์แลนด ์) 
.....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 
***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก.....นาริตะ 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม ( บุฟเฟ่ ) 
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 

 
DAY 5 สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภมูิ 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม ( บุฟเฟ่ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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