
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

✅ ชม ดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจช”ิ เนินเขาสงูซงึเตม็ไปดว้ยตน้ซากรุะกวา่ 1,000 ตน้ ตามแนวแม่นาํชิโรอชิิ 

✅ ชม “ทุ่งดอกนีโมฟีลา NEMOPHILA HARMONY”  สีฟ้าออ่นทวัทงัเนินเขา ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ 

✅ ชม “อุโมงคด์อกซากุระริมธารนาํ” ตน้ซากรุะขนาดใหญ่ เรียงราย 2รมินาํ เป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร 

✅ ชม “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” เคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะ ถกูสรา้งเมือหลายรอ้ยปีก่อนดว้ยเอกลกัษณห์ลงัคาทรงหญา้คา 

✅ ชม “ปราสาทสึรุกะ” หลงัคาสีแดงเป็นเอกลกัษณไ์มซ่าํกบัปราสาทแห่งอืนในญีปุ่ น ลอ้มรอบดว้ยสวนตน้ซากรุะ 

✅ ชม “โตรกผาโทโน เฮทสรึ”ิ จดุชมวิวหบุเขาดว้ยการทีแม่นาํโอะกะวะกัดเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ลา้นปี 

✅ ชม “สะพานชินเคียว(Shinkyo Bridge)” ไดร้บัการจดัอนัดบัใหต้ิด 1 ใน 3 ของสะพานทีสวยทีสดุของประเทศญีปุ่ น 

✅ เขา้พกัรีสอรท์สไตลญี์ปุ่ นดว้ยการ “แช่ออนเซ็น” พกัผอ่นรา่งกายคลายเหนือยลา้ 

 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  12-16 เมษายน 2566 (วันสงกรานต)์ 

 
04.00 น.  พรอ้มกนัที ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิชนั  ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P โดย

สายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทกุทา่น 

08.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโตเกียว ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที JL708 (บรกิารอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

16.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่ น พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที (เวลาทอ้งถินทีญีปุ่ นเร็ว

กวา่ประเทศไทย  ชวัโมง)  หลงัจากผ่านขนัตอนของกรมศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดินทางสู ่จากนนั

วันแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบนินาริตะ – อุสึโนะมิยะ 



 

เดินทางสู ่“อุสึโนะมิยะ (USTUNOMIYA)” ทีนีมีรา้นรวงตา่งๆมากมายใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือของเชน่รา้น

รองเทา้ รา้นเสือผา้ตา่งๆ อีกทงัยงัมีรา้นอาหารหลากหลายใหท้กุท่านไดเ้ลือกชิมเลือกรบัประทาน และจะพลาด

ไมไ่ดก้บัเมนเูกียวซ่า เมนขูนึชือของเมืองอสุึโนะมิยะแหง่นี 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีHOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรือเทยีบเท่า 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํทา่นเขา้สู่ “เมืองนิกโก้” อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองทอ่งเทียวทีเป็นทีนยิมของ

นกัท่องเทียวทงัชาวญีปุ่ นและชาวตา่งประเทศ ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นสว่นหนงึของอทุยานแหง่ชาติ

นกิโก ้ยงัเป็นทีตงัของนาํตกและเสน้ทางชมทิวทศันที์กล่าวกนัวา่สวยงามทีสดุแหง่หนงึในญีปุ่ น จากนนันาํทา่น

สู ่“ศาลเจ้าโทโชกุ (TOSHOGU SHRINE)” ศาลเจา้ประจาํตระกลูโตกกุาว่าโดยมีประเพณีว่า โชกนุใน

ตระกลูนีจะตอ้งมาสกัการะศาลเจา้อย่างนอ้ยปีละสามครงั ชม “ประตโูยเม (โยเมมง)” งานศลิปะทีไดช้ือว่า

งดงามและมีความสาํคญัยงิตอ่ประวตัิศาสตรศ์ิลปะของญีปุ่ น ในสมยัโบราณมีแตช่นชนัซามไูรเทา่นนัทีใช้

ประตนีูเขา้ออกศาลเจา้  โดยตอ้งทงิดาบเอาไวด้า้นนอก และชม “ประตจีูน (คาระมง)” ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น

สมบตัขิองชาติเชน่เดียวกบัโยเมมงแตมี่ขนาดเล็กกว่า ดา้นบนประตสูลกัเป็นรูปตา่งๆมากมาย อาทิ มงักร ตน้

บ๊วย ตน้โบตนั ตน้ไผ ่ฯลฯ เพดานสลกัเป็นรูปเทพธิดากาํลงัเลน่พิณ ก่อนจะเขา้สู ่“ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบ

พิธี และ “ฮนเดง” ศาลเจา้ใหญ่ อีกทงัยงัสามารถมองเห็นทิวทศันข์องศาลเจา้ไดโ้ดยรอบภายในศาลเจา้แหง่นีมี

ทงัหมด103วิหารถกูบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกเมือปี2000(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน) แลว้นาํท่าน “สะพานชิน

เคียว(SHINKYO BRIDGE)” หรือทีหลายๆคนจะรูจ้กักนัในชือว่า “สะพานศักดสิิทธิ” ไดร้บัการจดัอนัดบัให้

ติด 1 ใน 3 ของสะพานทีสวยทีสดุของประเทศญีปุ่ น โครงสรา้งสะพานปัจจบุนัสรา้งขนึในปี 1636 แตเ่รมิแรกที

สรา้งขึนไมเ่ป็นทีชดัเจน จนกระทงัปี 1973 ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชม 

วันทสีอง เมืองนิกโก ้- ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชนิเคียว - โตรกผาโทโน เฮทสึร ิ-             

หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสรุึกะ - ออนเซน็  



 

 
จากนนันาํทา่นชม “โตรกผาโทโน เฮทสึริ (TONO HETSURI)” จดุชมวิวในเขตมินะมิไอส ุจงัหวดัฟกุชิุมะ 

เป็นหบุเขาทีอยู่ติดกบัแม่นาํโอะกะวะ ไดร้บัการจดัใหเ้ป็นอนสุรทางธรรมชาตทีิมีความสาํคญั ในภาษาพดู

ทอ้งถินคาํวา่ เฮทสึร ิหมายถึง “หนา้ผา” หินนีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ลา้นปี และ

กลายเป็นหอคอย จงึเป็นทีมาของชือโทโน เฮทสรึ ิ(หอคอยหนา้ผา) ทา่นสามารเทียวชมทงัสองฝังไดโ้ดยเดิน

ขา้มสะแพนแขวนทีสรา้งไวพ้าดผ่าน  

 
 

 

 

 



 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํทา่นสู ่“หมู่บ้านโออุจิ จูกุ (OUCHIJUKU)” หมูบ่า้นโบราณทีอดีตเคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะ

ถกูสรา้งเมือหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่ นโบราณทีมงุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝังกิน

ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมือ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจิุจคูไุดร้บัการ

ขนึทะเบียนเป็นเขตอนรุกัษสิ์งปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาติ ซงึในปัจจบุนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุ

ชิ จคูไุดร้บัการบรูณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของทีระลึก รา้นคา้ขายสินคา้พืนเมือง รา้นอาหารและทีพกั

แบบญีปุ่ นเพือดงึดดูนกัท่องเทียว ปัจจบุนัมีนกัทอ่งมาเยียมชมหมูบ่า้นนีกวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี จากนนันาํทา่น

ชม “ปราสาทสรุึกะ (TSURUGAJO CASTLE)” ทีถกูสรา้งขนึในปี1384 มีการเปลียนผูป้กครองมาหลายครงั

ในชว่งทียงัเป็นภมูิภาคไอซุ และถกูทาํลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี1868 ซงึเกิดการจลาจลตอ่ตา้น

รฐับาลสมยัเมจิ ทาํใหส้นิสดุยคุศกัดินายึดอาํนาจท่านโทคกุาว่าโชกนุ ตอ่มาปราสาทไดถ้กูฟืนฟูขนึมาใหมด่ว้ย

คอนกรตีในปี1960 เสรจ็สมบรูณใ์นปี2011 หลงัคาเดิมซงึเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณไ์มซ่าํ

กบัปราสาทแหง่อืนในญีปุ่ น ปราสาทแห่งนีลอ้มรอบดว้ยสวนสาธารณะสรุึกะในชว่งฤดใูบไมผ้ลิประมาณ

กลางเดือนเมษายนทีนียงัเป็นสถานทีชมดอกซากุระทีไดร้บัความนิยมอีกแหง่หนงึของนกัท่องเทียวและชาว

ญีปุ่ น(ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ) (ไมร่วมคา่เขา้ชมตวัปลาสาทดา้นใน) 

 

 พักท ีHOTEL KAMINOYAMA ONSEN หรือเทียบเท่า 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแหง่นี ท่านจะไดส้มัผสักับการอาบนาํแร ่หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนนเซ็น เพือผ่อนคลาย

ความเมือยลา้ การอาบนาํแร ่จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมือยลา้ และยงั

ชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 



 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนนันาํทา่นสนกุสนาน ณ “ลานสกีซาโอะ (ZAO SKI RESORT)” ลานสกีแห่งนีมีชือเสียงในระดบัประเทศ 

มีขนาดใหญ่ทีครอบคลมุไปถึงเทือกเขาซะโอ ใหท้า่นไดท้าํกิจกรรมกลางแจง้ตา่งๆ ท่านจะไดส้มัผสั

ประสบการณใ์หมก่ับ “หิมะ” อนัขาวโพลน สนุกสนานกบักระดานเลือน ทีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือท่าน

ใดสนใจจะลองเลน่สกี ก็สามารถเชา่ชดุ และอปุกรณไ์ด ้อิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเช่าชดุ, กระดานเลอืน, 

ลิฟท ์และอปุกรณ์ในการเลน่สกี) จากนนันาํท่านมุ่งหนา้สู่ “วัดยามาเดระ (YAMADERA TEMPLE)” เป็นวดั

ของนิกายเทนไดทีสวยงามทีตงัอยูใ่นภเูขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ ก่อตงัขนึในปี 860 

มีอายมุากกวา่ 1,000 ปี เนืองจากพืนทีของวดัครอบคลมุถึงบนเนินเขาลาดชนั ทาํใหส้ามารถมองเห็นวิว

ทิวทศันข์องหบุเขาทีสวยงามไดอ้ยา่งชดัเจน รอบๆฐานของภเูขาประกอบดว้ยอาคารของวดัหลายอาคาร จะมี

ทางแยกไปยงัจดุตา่งๆรมิเชิงเขา แตล่ะจดุเป็นสถานทีชมวิวทิวทศันห์ุบเขาอนังดงาม วดัแหง่นีเป็นสถานทีแสวง

บญุมานานหลายศตวรรษ และถกูกาํหนดใหเ้ป็นทงัสถานทีทีมีทศันียภาพสวยงามและเป็นโบราณสถาน

แหง่ชาติอีกดว้ย 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํทกุท่านชมซากรุะ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจช ิ(FUNAOGA JOSHI PARK)” ซงึเป็นสถานที ชมดอก

ซากุระยอดนิยมอีกแหง่หนงึของประเทศญีปุ่ น สวนแหง่นีจะตงัอยูบ่นเนินเขาสงูซงึเตม็ไปดว้ยตน้ซากรุะกว่า 

1,000 ตน้ ทีปลกูเรียงรายอยู่เป็นทิวแถวไล่ตงัแตบ่รเิวณสองขา้งทางลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา อีกทงัจะได้

เห็นแนวตน้ซากรุะทีออกดอกสีชมพอู่อนสวยงามทอดเป็นแนวยาว ใหทุ้กท่านถ่ายรูปเก็บความสวยงามและ

ความประทบัใจไดต้ามอธัยาศยั (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ)  จากนนัพาทา่นชม

วันทสีาม ลานสกซีาโอะ - วัดยามาเดระ - ชมซากุระสวนฟนุาโอกะ โจช ิ- ฮิโตะเมะเซ็มบง

ซากุระ+ซากุระรมิแม่นาํชโิรอิช ิ-  ออนเซ็น 



 

ซากรุะพนัตน้ ณ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (HITOME SENBONZAKURA)” ทางเดินริมแม่นาํชิโรอชิ ิมียาว

กว่า 8 กม.ทีมีทิวแถวตน้ซากุระเรียงรายกนักวา่ 1200 ตน้ ทิวทศันข์องภเูขาซาโอที้ยงัมีหิมะปกคลมุ ตดักบัสีสนั

ของซากรุะนนัยิงทาํใหด้งูดงามมาก ซากุระทีนีมีหลากหลายไมว่า่จะเป็นพนัธุโ์ซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากรุะ, 

ยาเอะซากนุะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหนา้ซากรุะนนัทีนีก็จะจดังานเทศกาลขนึทกุปี มีการออกรา้นและ

นกัท่องเทียวมากมายมาเยียมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจดัไฟไลทอ์พัใหไ้ดข้มซากรุะกลางคืนทีสวยงามชวนฝัน

ไปอีกแบบ 

 
 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พักท ีHOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า 

พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแหง่นี ท่านจะไดส้มัผสักับการอาบนาํแร ่หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนนเซ็น เพือผ่อนคลาย

ความเมือยลา้ การอาบนาํแร ่จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผอ่นคลายความเมือยลา้ และยงั

ชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 

 



 

     

                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนนันาํทา่นสู่ “เมืองฟุกุชิมะ” เพือชม “อุโมงคด์อกซากุระริมธารนาํคันนนจ ิ(KANNOJI RIVER 

SAKURA)” เป็นหนงึในจดุชมซากรุะทีมีชือเสียงของจงัหวดัฟกุชุมิะ จะมีลกัษณะเป็นธารนาํขนาดเล็กทีมีนาํ

ใสๆไหลผา่น 2 ฝังแมน่าํจะมีทางเดินและตน้ซากรุะขนาดใหญ่ เรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร จนเกิด

เป็นบรรยากาศของอโุมงคต์น้ซากรุะเหนือธารนาํพรอ้มบรรยากาศทีเงียบสงบของเมืองชนบทเล็กๆของญีปุ่ น 

(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ จากนนันาํทา่นชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตาชิ 

ซีไซด ์พารค์ (HITACHI SEASIDE PARK)” สวนดอกไมร้มิทะเลขนาดใหญ่มีพืนทีติดกบัมหาสมทุรแปซิฟิก 

ตงัอยู่ทีจงัหวดัอิบะระกิ ภมูิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไมมี้ทงัหมด 8 จดุหลกัๆ มีดอกไม้

ประจาํฤดกูาลหลายสายพนัธุห์มนุเวียนออกดอกอวดโฉมใหช้มกนัไดท้งัปี ชม ดอกป๊อปปี ทีจะบานอวดความ

สวยงามใหช้มกนัเตม็พืนที และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทวัทงัเนินเขาจะกลายเป็นทอ้งทุ่งสี

ฟ้าออ่นทีเต็มไปดว้ยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบลูอายส,์ (Baby Blue Eyes) กว่า 4 ลา้นตน้ โลก

แหง่สีฟ้าทีรวมดอกนีโมฟีลา ทอ้งฟา้ และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู ่“อามิ เอาทเ์ล็ต (AMI OUTLET)” ศนูยร์วมแหง่สินคา้ชนันาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 

กระเป๋า, รองเทา้, เสือผา้ เป็นตน้ เพือใหท้า่นไดช้อ้ปปิง และเลือกซือของฝากอยา่งเต็มที จากนนันาํทา่น

เดนิทางมุ่งหนา้สู ่“มหานครโตเกียว” เพือเดนิทางสู ่“ย่านชินจูกุ (SHINJUKU)” ย่านแหง่ความเจรญิอนัดบั

หนงึของกรุงโตเกียว ทา่นจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และรา้นขายของเป็นพนัๆ รา้น ซึงจะมีผูค้นนบัหมืนเดิน

กนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครอืงใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง

วันทสี ี เมืองฟกุุชิมะ - อุโมงคด์อกซากุระริมธารนาํคันนนจ ิ- สวนฮติาชิ ซีไซต ์พารค์ -        

อาม ิเอาทเ์ล็ต - เมืองโตเกยีว – ย่านชินจูก ุ 



 

ถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสาํอาง เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม

และซือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 รบัประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมค่าอาหาร) 

 พักท ีHOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนนันาํทกุท่านนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคาํ ณ “วัดอาซากุสะ (ASAKUSA TEMPLE)” วดัทีไดชื้อว่าเป็น

วดัทีมีความศกัดสิิทธิ และไดร้บัความเคารพนบัถือมากทีสดุแหง่หนงึในกรุงโตเกียว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้

แม่กวนอมิทองคาํทีศกัดสิิทธิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซงึมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสิรมิงคล

ตลอดทงัปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีตงัของโคมไฟยกัษท์ีมีขนาดใหญ่ทีสดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร 

ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ทีมีชือว่า “ประตฟู้าคาํรณ” และถนนจากประตเูขา้สู่

ตวัวิหารทีประดษิฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซงึเป็นทีตงัของรา้นคา้ขายของทีระลกึ

พืนเมืองตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีระลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ

เป็นของฝากของทีระลกึ แลว้ใหท้า่นหามมุถ่ายรูปคูก่บั แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกียว

สกาย ทร ี(TOKYO SKY TREE)” หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมทีสงูทีสดุในโลก โดยหอนีมีความสงู 634 

เมตร ทีบรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากบริเวณวดัอาซะกสุะทีเต็มไปดว้ยกลินอายแบบ

เมืองเก่าของเอะโดะ จากนนันาํทกุทา่นเดนิทางสู ่“ออิอนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูยร์วมแหง่สินคา้นานา

ชนิด ไมว่า่จะเป็นขนมญีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นเลือกซือสินคา้และของ

ฝากไดต้ามอธัยาศยั 

วันทหีา้ วัดอาซากุสะ+วิวโตเกยีวสกายทร ี– อิออนพลาซ่า - สนามบินนารติะ - กรุงเทพฯ  



 

 
 รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นเดินทางสู ่“สนามบินนาริตะ” เพือเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

18.05 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES โดยเทียวบินที JL707  

23.00 น.   เดนิทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเปียม 

 

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบใุนรายการนีอาจมีการปรบัยา่น และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันียงัคงไวซ้งึระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสาํคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

อัตราค่าบรกิารเดินทาง : 12-16 เมษายน 2566 (วันสงกรานต)์ 

สาํหรบัคณะเดินทาง  30  ทา่นขึนไป (การันตีออกเดนิทาง ทา่น) 

ผูใ้หญ่ 66,900 บาท 

เด็กอาย ุ7- ปี / มีเตียง  64,900 บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มเีตียง 62,900 บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 

ไมใ่ชต้วัเครอืงบิน ลด (ทงัเดก็และผูใ้หญ่) -22,000 บาท 

เดก็ทารก อายุตาํกวา่  ปี (ณ. วันเดินทาง) เชค็ราคาตัวก่อนทาํการจองค่ะ 



 

 

อัตราค่าบรกิารนปีระกอบด้วย 2 ส่วน 

1.ค่าทพีักและบริการอืนๆทเีกียวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคา่ตวัเครอืงบิน) 

2.ค่าตัวเครอืงบิน JAPAN AIRLINES 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

o ตวัเครืองบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีระบใุนโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร ์

o คา่ธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบนิเรยีกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที 8/11/2565) 

o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น) 

o คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุาํกว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุตัเิหตทุา่นละ 2,000,  บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลทงัสขุภาพและอบุตัเิหต ุ1,500,  บาท  

ประกนัสขุภาพคุม้ครองคา่รกัษา COVID-19 ตามเงือนไขเขา้ประเทศญีปุ่ น 

o การบริการของมัคคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง  ท่าน 

o นาํดืมทีญีปุ่ นทา่นละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 3 วนั) 

 

อัตราค่าบรกิารนีไม่รวม 

o คา่ภาษีมลูคา่เพมิ % + หกั ณ ทีจา่ย % 

o คา่ธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมีการเรียกเก็บเพมิเติมในภายหลงั 

o คา่ทาํหนงัสือเดนิทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครืองดืมในหอ้งพกั และคา่อาหารทีสงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o คา่อาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบรษิทัจดัให ้ในรายการทวัร ์

o คา่นาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบนิกาํหนด (23 กิโลกรมั*2ใบ ตอ่ทา่น) 

o คา่ทาํใบอนญุาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

o คา่เปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรือเปลียนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o คา่ธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 4,0  เยน (ประมาณ 1,0  บาทไทย) หรือ ตามความพึงพอใจ 

 



 

 

เงอืนไขการสาํรองทนัีง / ชาํระเงนิ 

o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมัดจาํ (ทัวร ์35,000 บาท) 

o ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนนัถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการจอง 

ตามหลักเกณฑเ์กยีวกับการกาํหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคนืให้แก่นักท่องเทยีว 2563 

 ยกเลิกการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนัขนึไป ก่อนวนันาํเทียวคืนเงินทงัหมด  

(โดยหกัจากคา่ใชจ้่ายจรงิ เช่น คา่วีซ่า คา่มดัจาํ ของบตัรโดยสารเครืองบนิ คา่ใชจ้า่ยทีจาํเป็นอืนๆ ) 

 ยกเลิกการเดนิทางล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนันาํเทียว คืนเงิน 50 % ของคา่ทวัร ์

 ยกเลิกการเดนิทางล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นขอสงวนสทิธค์ืนเงนิในทกุกรณี 

(สาํคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ กาํหนดใหบ้ริษัทจะต้องชาํระค่าตวัเครอืงบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย

กว่า วัน ในส่วนของการชาํระค่าตัวเครอืงบินดังกล่าวจะไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้เดนิทางได)้ 

 

เงอืนไขและข้อกาํหนดอืนๆ 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนหรือยกเลิกการเดนิทาง หากคณะทวัรมี์ผูเ้ดินทางตาํกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง(อาจเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร้ว่มเดนิทางไมถ่ึงจาํนวนทีระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัวเครอืงบนิภายในประเทศหรอืออกตัวโดยสารระหว่างประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีสาํรองทีนงั หากไมมี่การแจง้เรืองไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสียหายทีเกิดขนึจากตวัเครอืงบนิ
ดงักล่าวได ้

o กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ทีไมเ่กียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดนิทาง หากทางสายการบนิไมอ่นุญาตให ้เช็คอิน 
หรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนนัๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทไมร่บัผิดชอบทกุกรณี 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และภาษีตวัทกุชนดิเพมิ หากสายการบนิปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง 
o หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตวัเครืองบินขากลบัซงึยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเทียวนี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรียกรอ้งขอ

คืนคา่บริการได ้ 
o คา่บริการทีทา่นชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้าํระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่

แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันนัหากท่านมีเหตอุนัใดทีทาํใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทียวพรอ้มคณะตามรายการทีระบไุว ้ท่านจะขอคืน
คา่บริการไมไ่ด ้ 

o หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซงึ
อยู่นอกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาํใหท้า่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์า่นอืนๆ รวมถงึ
ไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดตอ่ช่วยเหลือทา่นเป็นระยะ 



 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คน
ตา่งดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะทาํหนา้ทีชว่ยเหลือเจรจา แตอ่าํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบนิ
, อุบตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิงของสญูหายตามสถานทีตา่ง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ  

o บรษิทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนส่งเมือเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แตจ่ะไมร่บัผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทงันีทางบริษัทฯ จะยดึถือ
และคาํนงึถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมือทา่นตกลงชาํระเงินไมว่า่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้ 


