วันแรก
06.30 น.
09.45 น.
17.55 น.

กรุ งเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เคาน์เตอร์ R
เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง และผ่านขันตอนการเช็
้
คอิน
เหิรฟ้าสูเ่ มืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ JL 032 บริ การอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง เมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรแล้ วนาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
พักที่ โรงแรม RELIEF PREMIUM HANEDA / OMORI TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเ

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

พักที่

ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้ าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้ าคาจิ คาจิ
ช้ อปปิ ้ งโกเทมบะ - อาบนา้ แร่ ธรรมชาติ - ทานขาปูยักษ์

.

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้ าเซ็นโกคุฮาระ เพื่อชมความสวยงามทางธรรมชาติของ ดอกซูซูกิ เป็ น
ทุ่งหญ้ าที่ติดอันดับหนึง่ ในร้ อยของทิวทัศน์ดอกไม้ ที่ดีที่สดุ ในคานากาวะ และยังเป็ นหนึง่ ในห้ าสิบของ
จุดชมวิวที่เยี่ยมที่สดุ โดยสามารถมองเห็นทุ่งหญ้ าอันกว้ างใหญ่ที่กลายเป็ นสีเหลืองทอง เสมือนขนนก
พริ ว้ ไสวเต็มทุง่ ยามแสงอาทิตย์สาดส่องใต้ ท้องฟ้าอันสดใส เป็ นอีกหนึง่ สถานที่ ที่ไม่ควรพลาดที่จะ
แวะมาเก็บภาพสวยๆ ไว้ เป็ นภาพประทับใจอีกด้ วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่าน ขึ ้นกระเช้ าคาจิคาจิ เป็ นกระเช้ าลอยฟ้าที่ใช้ เวลาเพียง 3 นาทีถงึ ยอดเขา จากจุดชมวิว
บนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิใน
แบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปนุ่
ทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการงดให้ บริ การชัว่ คราวเนื่องจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื ้ออานวย หลังจากนันให้
้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมชื่อ
ดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้ านาเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญี่ปนที
ุ่ ่ดงั ไปทัว่ โลก พบกับ
คอลเลคชัน่ เสื ้อผ้ าใหม่ลา่ สุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื ้อ
กระเป๋ าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู
เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้ า
แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรื อระดับเดียวกัน
รับประท่านอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม *** ให้ ท่านได้ อิ่มอร่อยกับมื ้อพิเศษที่มีขาปูยกั ษ์ ให้
ท่านได้ ลิ ้มลองรสชาติปพู ร้ อมน ้าจิ ้มสไตส์ญี่ปนอย่
ุ่ างจุใจ
หลังอาหารให้ ทา่ นได้ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ ที่5) – พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว
หมู่บ้านโอช - โนะฮัคไค – ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ

.

เช้ า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตงตระหง่
ั้
านอยูเ่ หนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง3,776เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล นาท่านขึ ้นชมความงามกันแบบใกล้ ชิด ยังบริ เวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ
(ขึ ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้
ห้ ากระจายอยูโ่ ดยรอบ ให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศอันบริสทุ ธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟ
ที่ได้ ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศ
ญี่ปนนอกจากนี
ุ่
้ด้ านหลังยังมี ศาลเจ้ าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สกั าระบูชาและอธิฐาน
ขอพร อีกทังยั
้ งเป็ นที่สาหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริ เวณโดยรอบของฟูจิซงั ชัน้ 5 นี ้
ถูกเรี ยกว่า “สวนของท่านเทนกุโดยมีความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยูน่ นั่ เอง และยังว่ากันว่า
ศาลเจ้ าแห่งนี ้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ ากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน ้าหนักกว่า
375 กิโลกรัมตกอยูท่ ี่พื ้นในสวน ซึง่ ในสมัยก่อนมีผ้ คู นนิยมมาทดลองยกขวานนี ้กันมากมาย เป็ นต้ น
สาหรับท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนัน้ บริ เวณด้ านหน้ าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่ กาแฟไว้
บริ การทุกๆท่านให้ ใช้ บริ การไว้ ดื่มด่ารสชาติกาแฟพร้ อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ อย่างเพลิดเพลิน หรือจะ
เลือกช้ อปปิ ง้ ของฝากผลิตภัณฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซงึ่ มีบริ การอยูท่ ี่ภเู ขาไฟฟูจิที่เดียวหาไม่ได้ จากที่ไหน
อีกแล้ ว อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมเิ ต็ด , น ้าแร่ธรรมชาติภเู ขาไฟฟูจิ เป็ นต้ น
นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่ องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ปนุ่ จากนัน้
อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านโอชิโนะฮัคไค นาท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริ สทุ ธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็ น
แหล่งน ้าตามธรรมชาติตงอยู
ั ้ ใ่ นหมูบ่ ้ านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุม่ น ้าผุด
โอชิโนะฮัคไค เพียงก้ าวแรกที่ยา่ งเท้ าเข้ าไปในหมูบ่ ้ าน ก็สมั ผัสได้ ถงึ อากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจาก
แหล่งน ้าธรรมชาติที่มีให้ เห็นอยูท่ กุ มุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบาย
อารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนันเย็
้ นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้ องปลาไม่หนาวสะท้ านกัน
บ้ างรึ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้ วก็ยงั มีน ้าผุดจากธรรมชาติให้ ตกั
ดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมูบ่ ้ านโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ าโอทอปชันเยี
้ ่ยม จากนันน
้ า
ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าเครื่องสาอาง อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้ า ปลอดภาษี ณ ดิวตี ้ฟรี
ย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อสินค้ านานาชนิด ได้ จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็ น

ร้ านซานริ โอะ ร้ านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง ต่างๆ กันที่
ร้ าน MATSUMOTO และสินค้ าอื่น ๆ หรื อให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์ดงั อาทิ
LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื ้อ COMME DES GARCONS, H&M หรื อ
เลือกซื ้อรองเท้ าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, ฯลฯ ได้ ที่ร้าน ABC MART
**เพื่อไม่เป็ นการเสียเวลาช้ อปปิ ง้ อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
พักที่
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่ส่ ี
ศาลเจ้ าโอโตเมะอินาริ - ถ่ ายรู ปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ
ชมใบไม้ เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียวช้ อปปิ ้ งย่ านชิบูย่า ไอไดบะ
-

เช้ า
บริ การอาหารเช้ า จากนนันน
้ าท่านชม
เสโทริ อิแดงพันต้ น ณ ศาลเจ้ า โอโตเมะอินาริ ที่เรี ยงรายไปตามถนนที่
มุง่ หน้ าไปสูช่ ะเด็น(ศาลาศาลเจ ้า) มีความสวยงามมากอีกสถานที่
.

ิ ธิท
หนึง่ อีกทัง้ ทีศ
่ าลเจ ้าแห่งนีย
้ ังมีต ้นไม ้ศักดิส
์ ท
์ วี่ า่ กันว่าทาให ้คา
อธิษฐานของงูเผือกเป็ นจริง อิสระให ้ท่านเดินเทีย
่ วชม
(ไม่รวมค่าเข ้าชมสวนดอกไม ้ราคาท่านละ 200 เยน

เก็บภาพประทับใจกับคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว ณ ริ มแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ” หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก
... เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี ้มีความสูง 634 เมตร จากนันน
้ าท่านขอพร
วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโตเกียว เข้ านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา
นอกจากนันท่
้ านยังจะได้ พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึง่ แขวนอยู่
บริ เวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซื ้อ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มี
ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบ
ท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปนุ่ มายังวัดแห่งนี ้ต้ องมาต่อคิวกันเพื่อลิ ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่ อย
นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็ นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปนแล้
ุ่ ว ถนนช้ อปปิ ง้ นาคามิเซก็ยงั เป็ นถนนช้ อปปิ ง้ ที่มี
ชื่อเสียงของวัดอีกด้ วยแล้ วจะไม่ให้ มีขนมขึ ้นชื่อ
เมนูนนก็
ั ้ คือ “เมล่อนปั ง” เป็ นขนมปั งแบบดังเดิ
้ ม
ของญี่ปนุ่ บางคนอาจจะเข้ าใจผิดว่าเป็ นขนมปั ง
สอดไส้ เมล่อน แต่จริ งๆแล้ วคือขนมปั งอบด้ านบน
มีลายแตกๆ ซึง่ เหมือนผิวเมล่อนของญี่ปนุ่ เป็ น
ที่มาของชื่อ “เมล่อนปั ง” นัน่ เอง

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางชม ชมใบไม้ เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว
เป็ นจุดชมใบไม้ เปลี่ยนที่สวยงามบริ เวณในมหาวิทยาลัยโตเกียวจะมีต้นแปะก๊ วยที่ปลูกเรี ยงกัน และจะ
เปลี่ยนสีเป็ นสีเหลืองพร้ อมกัน ซึง่ ยังถือเป็ นสถานที่ยอดนิยมในการชมใบแปะก๊ วยในโตเกียวอีกด้ วย
จากนันเดิ
้ นทางสู่ ย่านชิบยุ า่ ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้ เป็ นที่ระลึกกับ
“ฮาจิโกะ” รู ปปั น้ สุนขั แสนรู้ ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน
่ สไตล์
โตเกียวที่ตกึ (109) อิจิมารุคิว ทังเสื
้ ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องประดับและแฟชัน่ ชันน
้ าของญี่ปนในฤดู
ุ่
ต่างๆอื่นๆมากมาย นอกจากนันแล้
้ ว ท่านยังได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ดงั ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior,
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรื อสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้ าแบบต้ นฉบับ MADE IN JAPAN
ที่ SHOP นี ้มีแบบให้ เลือกสรร นาท่านเดินทางสู เมืองโอไดบะ เป็ นเมืองที่เกิดจากการนาขยะมาถมทะเล
จนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญ่บริ เวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบนั โอไดบะ
ได้ กลายมาเป็ นเขตเศรษฐกิจอีกแห่ง ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็ และในบริ เวณใกล้ กนั ท่านสามารถเดินไป
ถ่ายภาพคู่กบั แลนด์มาร์ ค เทพีเสรี ภาพ ที่โอไดบะ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณใกล้ เคียงห้ างใน AQUA CITY Odaiba
โดยมีวิวทิวทัศน์ตดั กับสะพานสายรุ้งอย่างสวยงาม ซึง่
เทพีเสรี ภาพนันทางการฝรั
้
่งเศสได้ สง่ ให้ กบั ทางญี่ปนุ่
เนื่องในโอกาสฉลองความสัมพันธ์อนั ยาวนาน กว่า 3
ศตวรรษระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1998
ค่า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อ
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
วันที่ห้า
ฮาเนดะ – กรุ งเทพฯ
.

00.55 น.
05.05 น.

เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลนส์ เที่ยวบินที่ JL 033
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูโดยสวัสดิภาพ

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

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

