
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

     ชม “ดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงโตเกียวมีความร่มร่ืนของต้นซากรุะนบัพนัต้น 

     ชมมรดกโลก “วัดคิโยมิสึ(วัดน า้ใส)” สร้างขึน้บนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกนั 

     ชมอโุมงค์เสาโทริอิ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” เสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัเป็นทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ 

     สมัผสักบัการ “น่ังรถไฟสายโรแมนติก” เสน่ห์ของรถไฟเก่าสดุคลาสสิคท่ีน่าร่ืนรมย์ของทิวทศัน์ตลอดเส้นทาง 

     ชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ในธีมต่างๆหลากหลายโซน จดัแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

     ทดลอง “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟ 

     พิสจูณ์ความเชื่อที่ว่า “กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าให้อายุยืนขึน้เจ็ดปี” เป็นของขึน้ชื่อท่ีว่าใครก็ต้องลอง 

     เข้าพกัรีสอร์ทสไตล์ญ่ีปุ่ นด้วยการ “แช่ออนเซ็น พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ขึน้ชื่อ” แบบไม่อัน้  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  31มีนาคม – 5เมษายน 2566 

 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

23.59 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE)” หรือที่คนไทยชอบเรียกกนัว่า
ศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต(Shinto)ที่มีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มี
ชื่อเสียงโด่งดงัจากประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่น
ต้นจนเป็นทางเดินได้ทัว่ทัง้ภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกนัว่าเป็นภเูขาศกัสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความ
อดุมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัว์คู่กาย(บ้างก็ว่าท่านชอบ
แปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเช่นกนั ศาลเจ้าแห่งนีม้ีความเก่าแก่มากถกู
สร้างขึน้ตัง้แต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแล้ว   
จากนัน้น าท่านสู ่“วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE)” วดัที่สร้างขึน้บนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวาง
เรียงกนัและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมสัการสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “น า้ศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” 
ที่เชื่อว่าเมื่อด่ืมแล้วจะประสบความส าเร็จสามด้านคือ “สขุภาพ อายุยืนยาวและความส าเร็จด้านการศึกษา” 
อิสระกบัการเลือกซือ้ของที่ระลกึบนถนนสาย “กาน า้ชา” อาทิเช่นเคร่ืองปัน้ดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่ น 
พวงกญุแจ พดัญ่ีปุ่ นลายซากรุะ ก็สามารถหาซือ้ที่นี่ได้เช่นกนั(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใด) จากนัน้น าท่านเดินชมช้
อป ณ “เนินนิเนนซากะ (NINENZAKA)” เป็นถนนคนเดินที่ปดู้วยหิน โดยเนินแห่งนีย้าวประมาณ 150 เมตร
ประกอบด้วยสว่นโค้งมนที่เป็นบนัไดหินและทางเดินหินต่างๆ บริเวณรอบยงัหลงเหลือบ้านในสมยัเอโดะจนถึง
ไทโช ให้สมัผสัประวติัศาสตร์เมืองเกียวโตเป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีร้านขายของเก่าแก่เรียงรายให้บรรยากาศ
แบบวนัวาน ไม่ว่าจะเป็นร้านของฝากสไตล์เกียวโต เช่น พดัพบัหรือตุ๊กตา ขนมต่างๆ เป็นต้น 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ 
 

วันท่ีสอง ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วดัคิโยมิสึ(วัดน า้ใส) -  เนินนิเน็นซากะ - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซ
บาชิ 

 



 

 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่“ตลาดคุโรมง โอซาก้า (KUROMON MARKET)” เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก
ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า ของที่ขายสว่นภายในตลาดคโุรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ 
และผกัต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ เช่น ซาชมิิ ซูชิ และหอย
นางรม และแบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปรุะ เป็นต้น นอกจากนีก้็จะเป็น
พวกผลไม้ต่างๆตามฤดกูาลของญ่ีปุ่ นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก แล้วน าท่านช้อปปิง้ “ชินไซบาชิ 
(SHINSAIBASHI)” ย่านช้อปปิง้ชื่อดงัของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ไร้ชีดจ ากดับนถนนความ
ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึง่มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัตลอดสองข้างทาง กบัสนิค้ามากมาย ทัง้
เสือ้ผ้าเก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินค้า IT ทัง้หลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 
มีให้เลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี ้

 
  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มคา่ (ไมร่วมค่าอาหาร) 
 พักที่ IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE)”สร้างขึน้เพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมยัโบราณ 

ตวัปราสาทมีทัง้หมด 8 ชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาท่ีได้มีการส ารวจและพบว่าเคยเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัโบราณมา

ก่อน ล้อมรอบด้วยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหมึา และคนู า้ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึ มีจุด

ชมซากรุะมากมายเร่ิมตัง้แต่ตรงป้อมปราสาทเท็นชุคาคหุรือตรงสวนนิชิโนะมารุ ที่มีซากรุะพนัธุ์โซเมโยชิโนะให้

ชมกวา่ 300 ต้น ได้เก็บภาพประทบัใจไม่ลืม (ความสวยงามมากนอ้ยของดอกซากรุะ...ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) จากนัน้เดินทางสู ่“เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสมัผสักบั “รถไฟสายโรแมน

ติก (SAGANO ROMANTIC TRAIN)” เสน่ห์ของรถไฟเก่าสดุคลาสสิคนีม้ีมมุมองท่ีน่าร่ืนรมย์ของทิวทศัน์

ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้ชมความงามของแมกไม้ โตรกผา ภเูขา เรียบแม่น า้โฮซกูาวา ด้วยบรรยากาศสดุโร

แมนติก **ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเท่ียว เช่น ใบไม้เปล่ียนสี, ซากุระ เป็นต้น อาจ

เปล่ียนไปน่ังรถไฟ JR ท้องถ่ินแทน**  (ความสวยงามมากนอ้ยของดอกซากรุะ...ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม ปราสาทโอซาก้า - เมืองอาราชิยาม่า – น่ังรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN -  
ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ่ อนัเขียวขจี นบัหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่ 

(BAMBOO GROVES)” เป็นเส้นทางเดนิเล็กๆท่ีตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเลน่ให้บรรยากาศท่ี

แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตย์รอดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายงัพืน้ด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก 

โดยเฉพาะถ้ามีลมพดัมาพร้อมกนักจ็ะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขาย

ของพืน้เมอืงท่ีท ามาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใสข่อง หรือเสือ้เสือ้สานจากไผ่ เป็นร้านดัง้เดิม

ของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลกึต่างๆ ซึง่อยู่ระหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะน าท่านชม “สะพาน

โทเก็ตสึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสญั

ลกัษ์ของอาราชิยาม่า ถกูสร้างขึน้ในสมยัเฮอนัและมีการบรูณะซ่อมแซมอยู่เร่ืองๆ สะพานนีม้ีความสวยงาม

อย่างมากเพราะด้านหลงันัน้เป็นภเูขาสงูใหญ่และด้านลา่งเป็นแม่น า้ท่ีทัง้สองฝ่ัง เป็นบริเวณที่ชาวญ่ีปุ่ นชื่น

ชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยที่สดุอีกแห่งในเกียวโต ที่เมื่อมองข้ามไปยงัภเูขาฝ่ังตรงข้ามจะเต็มไป

ด้วยต้นซากรุะธรรมชาติแต่งเติมสีสนัของภเูขานัน้อย่างสวยงาม(ความสวยงามมากน้อยของดอกซากรุะ...

ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ)  จากนัน้ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (NABANA 

NO SATO)” ที่นี่นอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค ่าคืนของช่วงฤดหูนาวในทุกๆปียงัประดบั

ไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึง่เป็นงานจดัแสดงไฟที่ยิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 



 

 

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู ่“ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลัด (LAKE ASHI CRUISE)” (ลอ่งประมาณ 10 

นาท)ี ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาช”ิ เพื่อให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน า้

จดืขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว และน าท่านเดินทางสู ่“หุบเขาโอวาคุ

ดานิ (OWAKUDANI)” (โดยรถบสั) หบุเขานรก ที่เกิดขึน้จากการปะทขุึน้มาของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพนัปี

ก่อน ท าให้เกิดบ่อน า้ร้อนผุดขึน้มาจากใต้ดิน น า้และควนัเหลา่นีจ้ะมีสว่นผสมของก ามะถนัอยู่ด้วยโดยความ

ร้อนของน า้ที่ผุดขึน้มานัน้สามารถต้มไข่ให้สกุได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนีเ้ปลือกของไข่จะมีสีด าสนิทซึง่

คนญ่ีปุ่ นเชื่อกนัว่า “กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าให้อายุยืนขึน้เจด็ปี” 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
และน าท่านเดินทางสูแ่หลง่ช้อปปิง้อย่างจใุจกบัสินค้าแบรนด์เนมท่ี “โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต 

(GOTEMBA OUTLET)” แหลง่รวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย ทัง้กระเป๋า 

เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชัน่ สินค้าส าหรับคณุหน ูและสินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย 

วันท่ีสี่       ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ด า) - โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต -  
               ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อัน้ไม่อัน้ 



 

 

 
 พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปยูกัษ์ อนัขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น แบบไม่อัน้ 

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

ความเมื่อยล้า การอาบน า้แร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยงั

ช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 
 

 

 



 

 

 
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านขึน้สู่  “ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI)” ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู 3,776 เมตร

จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกนัแบบใกล้ชิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจูิ (หรือชัน้สงูสดุที่

ทางอทุยานฯอนญุาตให้ขึน้ได้ในวนันัน้ๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟโดยรอบ  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI)” บ่อน า้ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขา

ไฟฟจูิ ท่ีใช้เวลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดินและซมึไปยงับ่อน า้แต่ละบ่อ ดงันัน้น า้ท่ีอยู่ในบ่อจะเป็น

น า้ที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนีย้งัได้ถกูเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหลง่น า้จาก

ธรรมชาติที่ดีที่สดุของญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“มหานครโตเกียว” ให้ท่านชมดอกซากรุะ ณ “สวนอุเอโนะ (SAKURA UENO 

PARK)” สวนสวยกลางกรุงโตเกียว เป็นสวนสาธารณะที่ชาวญ่ีปุ่ นนิยมเดินทางมาพกัผ่อนหย่อนใจ สวนนีย้งั

เป็นที่ตัง้ของศาลเจ้า พิพิธภณัฑ์ และ สวนสตัว์ ภายในสวนอเุอโนะมีความร่มร่ืนของต้นไม้นานาพรรณ รวมทัง้

ต้นซากรุะนบัพนัต้น ช่วงเดือนปลายมีนาคม-ต้นเมษายนเป็นช่วงที่ดอกซากรุะบาน สวนอเุอโนะจะจดัเทศกาล

ชมดอกซากรุะ ซึง่ถือว่าเป็นเทศกาลชมดอกซากรุะที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของโตเกียว อีกทัง้ภายในงานเทศกาลยงั

มีการออกร้านค้า ขายของกินตลอดงาน ให้นกัท่องเดี่ยวได้ซือ้หาลองทาน, ลองชิมกนัอย่างเพลิดเพลิน (ความ

สวยงามของดอกซากรุะ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) แล้วน าท่านเดินทางสู ่“ย่านชินจูกุ (SHINJUKU)” ย่านแห่ง

ความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึง่จะมี

ผู้คนนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือ้ผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิน

เพลินกบัการ “เลือกชมและซือ้” สินค้าตามอธัยาศยั 

วันท่ีห้า      ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ย่านชินจูกุ 



 

 

  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทกุท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากุสะ (ASAKUSA TEMPLE)” วดัที่ได้ชื่อว่าเป็น

วดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และได้รับความเคารพนบัถือมากที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้า

แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่มกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยกัษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร 

ซึง่แขวนห้อยอยู่ ณ ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวดั ที่มีชื่อว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูข้าสู่

ตวัวิหารทีป่ระดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึง่เป็นที่ตัง้ของร้านค้าขายของที่ระลกึ

พืน้เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้

เป็นของฝากของท่ีระลึก แล้วให้ท่านหามมุถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกียว

สกาย ทรี (TOKYO SKY TREE)” หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก โดยหอนีม้ีความสงู 634 

เมตร ที่บรรจเุทคโนโลยีแนวหน้าสดุสามารถมองเห็นได้จากบริเวณวดัอาซะกสุะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบ

เมืองเก่าของเอะโดะ 

 
 

 

 

 

 

 

วันท่ีหก      วัดอาซากสุะ+วิวโตเกียวสกายทรี - เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทวิลิป -  
อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ 



 

 

จากนัน้น าท่านชม “เทศกาลชมดอกทวิลิป (SAKURA TULIP FESTA)”  ที่เมือง Sakura (ซะครุะ) จงัหวดั 

Chiba ภายในงานท่านจะเพลิดเพลินกบัดอกทิวลิป 68 ชนิดประมาณ 700,000 ต้น ที่มีสีสนักบัฉากหลงัของ 

“กงัหนัลม De Liefde” ท าขึน้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และประกอบที่เมืองซากุระ สร้างขึน้ในปี 1994 เพื่อเป็น

สญัญาลกัษณ์ของ Sakura Furusato Square และเป็นสญัาลกัษณ์ของมิตรภาพอนัดีงามระหว่างประเทศ

ญ่ีปุ่ นและเนเธอร์แลนด์ เป็นกงัหนัลมสบูน า้อนัแรกในประเทศญ่ีปุ่ น สงู 15.6 เมตร ท าจากอิฐและสี่คอนกรีต

เสริมเหล็ก เพื่อจะตกัน า้ขึน้ เพลาที่ขบัเคลื่อนด้วยแรงลมจะหมนุกงัหนัน า้ข้างลา่ง คณุสามารถเข้าไปชมภายใน

และชัน้บนของกงัหนัลม แต่คณุจะต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอก (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) พร้อมถ่ายรูปกบั

ดอกไม้ที่สวยงามกนัตามอธัยาศยั จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู ่“ออิอนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูย์รวมแห่ง

สินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซือ้สินค้า

และของฝากได้ตามอธัยาศยั 

  
 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

เดินทางสู ่“สนามบินนาริตะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.25 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิท่ี TG 677 

21.55 น.   เดินทางถงึเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับย่าน และสถานที่ตัง้ ได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 



 

 

 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 31มีนาคม – 5เมษายน 2566 

ส าหรับคณะเดินทาง  30  ท่านขึน้ไป (การันตีออกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผู้ใหญ่ 59,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  57,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท 

พกัเดีย่วจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) -20,000 บาท 

เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 
 

 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าที่พกัและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคา่ตัว๋เคร่ืองบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน THAI AIRWAYS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 16/11/2565) 

o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีได้ระบไุว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุว้ในรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัสขุภาพและอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุติัเหตทุ่านละ 2,000,000 บาท ดแูลค่ารักษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุติัเหต ุ1,500,000 บาท  
ประกนัสขุภาพคุ้มครองค่ารักษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 5 วนั) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมกีารเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหน้าเลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกบัเจ้าหน้าที)่ 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือ เพิ่มเติมตามความพงึพอใจ 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ 

o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า (ทัวร์ 25,000 บาท) 
o สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคนืให้แก่นักท่องเที่ยว 2563 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้า 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า ของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ ) 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัน าเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าน้อยกว่า 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธ์คืนเงนิในทุกกรณี 
(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดให้บริษัทจะต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคนืเงินให้กับผู้ เดินทางได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ต้องรบกวนแจ้ง
ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจ้งเร่ืองไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกดิขึน้จากตัว๋เคร่ืองบิน
ดงักลา่วได้ 

o กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง ลงในหนงัสือเดนิทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เช็คอิน 
หรือต ารวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแหง่และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้  
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้  

o หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าทีช่่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 


