
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

     ชม ดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ” เนินเขาสงูซึง่เต็มไปด้วยต้นซากรุะกว่า 1,000 ต้น ตามแนวแม่น า้ชิโรอิชิ 

     ชม “ทุ่งดอกนีโมฟีลา NEMOPHILA HARMONY”  สีฟ้าอ่อนทัว่ทัง้เนินเขา ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค 

     ชมความพิเศษของ “ซากุระเต็มภูเขาทัง้ลูก” บานสะพร่ังสลบักบัไม้ดอกและไม้ประดบัหลากหลายชนิด 

     ชม “หมู่บ้านโออุจ ิจูกุ” เคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะ ถกูสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วยเอกลกัษณ์หลงัคาทรงหญ้าคา 

     ชม “ปราสาทสึรุกะ” หลงัคาสีแดงเป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ า้กบัปราสาทแห่งอื่นในญ่ีปุ่ น ล้อมรอบด้วยสวนต้นซากรุะ 

     ชม “สวนชิบะซากุระเมืองอิจิไค” เปรียบเสมือนพรมชิบะซากรุะล้อมรอบแบบ 360 องศา  กว่า 250,000 ต้น 

     ชม “สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)” ได้รับการจดัอนัดบัให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น 

     ลอ่งเรือชมความงาม “หุบเขาเกบิเค”  เรือไม้ขนาดใหญ่ไม่มีหลงัคาสามารถชมวิวตลอด 2ฝ่ังน า้ได้อย่างต่ืนตาต่ืนใจ 

     เข้าพกัรีสอร์ทสไตล์ญ่ีปุ่ นด้วยการ “แช่ออนเซ็น” พกัผ่อนร่างกายคลายเหนื่อยล้า  
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  14-20 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต์) 

 
04.00 น.  พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู7 เคาน์เตอร์ P โดย

สายการเจแปนแอร์ไลน์ Japan Airline (JL) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

08.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินท่ี JL708 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – อิออนพลาซ่า 
 



 

 

16.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญ่ีปุ่ นเร็ว

กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  หลงัจากผ่านขัน้ตอนของกรมศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  

จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนม

ญ่ีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าและของฝากได้ตามอธัยาศยั 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ อิออนพลาซ่า (มอบค่าอาหารให้ท่านละ 1,500เยน) 
 พักที่ INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

 

     
                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านชม “วัดนาริตะซัน (NARITASAN TEMPLE)” ตัง้อยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัที่ได้รับ

ความนิยมอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวนัขึน้ปีใหม่จะคลาคล ่าไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ เลือกซือ้ 

“เคร่ืองราง” หรือ “ฮู้ ” ต่างๆ รวมทัง้สินค้าพืน้เมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง จากนัน้น าท่านชม 

“เทศกาลชมดอกทวิลิป (SAKURA TULIP FESTA)”  ที่เมือง Sakura (ซะครุะ) จงัหวดั Chiba ภายในงาน

ท่านจะเพลิดเพลินกบัดอกทิวลิป 68 ชนิดประมาณ 700,000 ต้น ที่มีสีสนักบัฉากหลงัของ “กงัหนัลม De 

Liefde” ท าขึน้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และประกอบที่เมืองซากรุะ สร้างขึน้ในปี 1994 เพื่อเป็นสญัญาลกัษณ์

ของ Sakura Furusato Square และเป็นสญัาลกัษณ์ของมิตรภาพอนัดีงามระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและ

เนเธอร์แลนด์ เป็นกงัหนัลมสบูน า้อนัแรกในประเทศญ่ีปุ่ น สงู 15.6 เมตร ท าจากอิฐและสี่คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อจะตกัน า้ขึน้ เพลาที่ขบัเคลื่อนด้วยแรงลมจะหมนุกงัหนัน า้ข้างลา่ง คณุสามารถเข้าไปชมภายในและชัน้บน

ของกงัหนัลม แต่คณุจะต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอก (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) พร้อมถ่ายรูปกบัดอกไม้ที่สวยงาม

กนัตามอธัยาศยั 

วันท่ีสอง วัดนาริตะซัน - เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทวิลิป - เมืองเก่าซาวาระ -  
สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – เมอืงเซนได 

 

 



 

 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านตามรอยละคร รอยรักหกัเหลี่ยมตะวนั ณ “เมืองเก่าซาวาระ” เมืองที่ขึน้ชื่อว่าเป็น ลิตเติล้เอโดะ 

แห่งชิบะ ซึง่เป็นเขตพืน้ที่ที่ยงัคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนที่ตัง้เรียงรายมาตัง้แต่สมยั

โบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ด้วยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น อิสระให้ท่านสมัผสั

เมืองเก่าดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นและตามรอยความรักของทาเคชิ และ เซโกะ ได้ ณ ที่นี ้จากนัน้น าท่านชมสวนดอกไม้

อนัสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (HITACHI SEASIDE PARK)” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพืน้ท่ี

ติดกบัมหาสมทุรแปซิฟิก ตัง้อยู่ที่จงัหวดัอิบะระกิ ภมูิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไม้มีทัง้หมด 

8 จดุหลกัๆ มีดอกไม้ประจ าฤดกูาลหลายสายพนัธุ์หมนุเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกนัได้ทัง้ปี ชม ดอกป๊อปปี ้

ท่ีจะบานอวดความสวยงามให้ชมกนัเต็มพืน้ท่ี และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทัว่ทัง้เนินเขาจะ

กลายเป็นท้องทุ่งสีฟ้าอ่อนที่เต็มไปด้วยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบ้ลอูายส์, (Baby Blue Eyes) 

กว่า 4 ล้านต้น โลกแห่งสีฟ้าที่รวมดอกนีโมฟีลา ท้องฟ้า และท้องทะเลเอาไว้ด้วยกนั  

จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองเซนได” เพื่อเข้าสูท่ี่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทกุท่านชม “วัดชูซอนจ ิ(CHUSONJI TEMPLE)” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สดุของเมืองฮิ

ราอิซูม ิก่อตัง้ขึน้ในปี 850 เป็นวดัของพระพทุธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆสิบกว่าหลงัใน

พืน้ที่ขนาดใหญ่ แต่หลงัจากการลม่สลายของตระกลูฟจูิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจบุนัจึงเหลืออาคาร

ดัง้เดิมเพียง 2 หลงั อาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลกัษณะคล้ายกบัศาลทองค าของ

วดัคินคะคจุิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีกชัน้หนึ่งเพื่อป้องกนัการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะใช้เป็น

พืน้ที่ส าหรับเก็บคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาซึง่ถกูสร้างขึน้ก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง16ปี จากนัน้น าท่านสู ่

“สถานีอิชิโนะเซกิ” เพื่อเปลี่ยนอริยะบถ “น่ังรถไฟท้องถ่ินโอฟุนาโตะไลน์” ให้ท่านทดลองใช้บริการรถไฟใน

ญ่ีปุ่ นที่มีชื่อเสียง และได้ชื่อว่าเป็นการคมนาคมที่เป็นที่นิยมที่สดุของคนญ่ีปุ่ น ท่านจะสนกุสนานกบัการนัง่

รถไฟเพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่งพร้อมชมบรรยากาศสองข้างทาง(ใช้เวลา 30 นาที

โดยประมาณ) เพื่อน าทุกท่าน “ล่องเรือ (GEIBIKEI)” เป็นสถานที่พกัผ่อนทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมา

ตัง้แต่สมยัเมจิ หบุเขาเกบิเคเป็นเขาหินปนูสงูชนั มีแม่น า้ซะเท็ทส ึที่ไหลจากเทือกเขาคริุโคมะผ่านกลางผาหินท่ี

สงูถึง 50 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ผู้คนนิยมมาลอ่งเรือเลียบไปตามล าน า้เพื่อชมความงาม

ของธรรมชาติริมสองฝ่ังแม่น า้ โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไม้ผลิไปจนถึงฤดใูบไม้ร่วงจะมีความสวยงามมากเป็นพิเศษ 

ระหว่างทางก็จะมีศาลเจ้า น า้ตก ถ า้ หน้าผา อีกทัง้นายท้ายพายเรือ ขบักลอ่มบทเพลงอนัไพเราะ สร้าง

อรรถรสการล่องเรือได้อย่างเพลิดเพลิน ให้ทกุท่านสามารถถ่ายรูปเก็บความประทบัใจได้ตลอดในการล่องเรือ 

และยงัมีบริการขายอาหารปลาเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการให้อาหารปลาทัง้ตวัใหญ่และตวัเล็กในล าน า้

อีกด้วย  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันท่ีสาม    วัดชูซอนจิ - น่ังรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - อิซึมิ พรีเมี่ยม 
เอาท์เล็ท - ย่านอิจิบันโจ  

 



 

 

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ “เซนไดอิซึมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (IZUMI PREMIUM OUTLETS)” ตัง้อยู่ในอิซึมิ

พาร์คทาวน์ของเซนไดที่สง่างามและอดุมสมบรูณ์ไปด้วยสีเขียว เป็นเอาท์เล็ทที่มีร้านสินค้าแบรนด์อย่างครบ

ครันจากของทัง้ในและต่างประเทศประมาณ 80 ร้านให้ภาพลกัษณ์ของอาคารบ้านเมืองทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของอเมริกา ท าให้สามารถเพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิง้ที่เอาท์เล็ทได้ แล้วน าท่านช้อปปิง้

ต่อที่ “ย่านอิจิบันโจ (ICHIBANCHO)” ย่านที่ครอบคลมุการเชื่อมต่อของถนนหลายเส้นทางในย่านดาวน์

ทาวน์กินพืน้ที่รูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชโูอโดริ(Chuo dori) ซึง่มีขนาดใหญ่ที่สดุ

ของภมูิภาคโทโฮค ุประกอบด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเปิล้สโตร์, ร้านอาหาร ร้าน

เสือ้ผ้า และร้านจ าหน่ายของที่ระลกึต่างๆ เป็นต้น 

 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่า 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าทกุท่านชมซากรุะ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจช ิ(FUNAOGA JOSHI PARK)” ซึง่เป็นสถานท่ี ชมดอก

ซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น สวนแห่งนีจ้ะตัง้อยู่บนเนินเขาสงูซึง่เต็มไปด้วยต้นซากรุะกว่า 

1,000 ต้น ที่ปลกูเรียงรายอยู่เป็นทิวแถวไลต่ัง้แต่บริเวณสองข้างทางลานจอดรถไปจนถึงบนภเูขา อีกทัง้จะได้

เห็นแนวต้นซากรุะที่ออกดอกสีชมพอู่อนสวยงามทอดเป็นแนวยาว ให้ทุกทา่นถ่ายรูปเก็บความสวยงามและ

ความประทบัใจได้ตามอธัยาศยั (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ)  แล้วพาท่านชม

ซากรุะพนัต้น ณ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (HITOME SENBONZAKURA)” ทางเดินริมแม่น า้ชิโรอิชิ มยีาว

วันท่ีสี่ ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - สวนฮะนะมิยะมะ -  
ปราสาทสึรุกะ - ออนเซ็น 
 

 



 

 

กว่า 8 กม.ที่มีทิวแถวต้นซากุระเรียงรายกนักว่า 1200 ต้น ทิวทศัน์ของภเูขาซาโอ้ที่ยงัมีหิมะปกคลมุ ตดักบัสีสนั

ของซากรุะนัน้ยิ่งท าให้ดงูดงามมาก ซากุระที่นี่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนัธุ์โซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากรุะ, 

ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหน้าซากรุะนัน้ที่นี่ก็จะจดังานเทศกาลขึน้ทกุปี มีการออกร้านและ

นกัท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจดัไฟไลท์อพัให้ได้ขมซากรุะกลางคืนที่สวยงามชวนฝัน

ไปอีกแบบ  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู ่“สวนฮะนะมิยะมะ (HANAMIYAMA PARK)” เป็นหนึ่งในจุดชมวิวซากรุะที่มีชื่อเสียง และ

สวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น ด้วยความพิเศษของสถานที่เป็นภเูขาทัง้ลกู ซึง่เต็มไปด้วยต้นซากรุะบาน

สะพร่ัง สลบักบัไม้ดอกและไม้ประดบัหลากหลายชนิด นบัว่าเป็นสถานที่ดงึดนูกัท่องเท่ียวทัว่โลก เพื่อสมัผสักบั

บรรยากาศที่ไม่มีใครเหมือนของภเูขาซากรุะแห่งนี ้กนัอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียว(ความสวยงามของดอกซากรุะ

..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) จากนัน้น าท่านชม “ปราสาทสึรุกะ (TSURUGAJO CASTLE)” ท่ีถกูสร้างขึน้ในปี

1384 มีการเปลีย่นผู้ปกครองมาหลายครัง้ในช่วงที่ยงัเป็นภมูิภาคไอซ ุและถกูท าลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบ

ชินปี1868 ซึง่เกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมยัเมจิ ท าให้สิน้สดุยุคศกัดินายึดอ านาจท่านโทคกุาว่าโชกนุ 

ต่อมาปราสาทได้ถูกฟืน้ฟขูึน้มาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี1960 เสร็จสมบรูณ์ในปี2011 หลงัคาเดิมซึง่เป็นสีเทา

กลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ า้กบัปราสาทแห่งอ่ืนในญ่ีปุ่ น ปราสาทแห่งนีล้้อมรอบด้วย

สวนสาธารณะสรุึกะในช่วงฤดใูบไม้ผลิประมาณกลางเดือนเมษายนที่นี่ยงัเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่ได้รับ

ความนิยมอีกแห่งหนึ่งของนกัท่องเที่ยวและชาวญ่ีปุ่ น(ความสวยงามของดอกซากรุะ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

(ไม่รวมค่าเข้าชมตวัปราสาทด้านใน) 



 

 

 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พักที่ HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

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

ช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 
 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู ่“หมู่บ้านโออุจิ จูก ุ(OUCHIJUKU)” หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะ

ถกูสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณที่มงุหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกิน

วันท่ีห้า หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - เมืองนิกโก้ - สะพานชนิเคยีว - สวนชิบะซากุระอจิิไค -  
เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ  



 

 

ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบ้่านโออจุิจูคไุด้รับการ

ขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนรัุกษ์สิ่งปลกูสร้างอนัทรงคณุค่าของชาติ ซึง่ในปัจจบุนัหมู่บ้านโบราณหลายหลงัในโอะอุ

ชิ จคูไุด้รับการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลกึ ร้านค้าขายสินค้าพืน้เมือง ร้านอาหารและที่พกั

แบบญ่ีปุ่ นเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยว ปัจจบุนัมีนกัท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนีก้ว่า 1.2 ล้านคนต่อปี  

จากนัน้น าท่านเข้าสู่ “เมืองนิกโก้” อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของ

นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและชาวต่างประเทศ ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ

นิกโก้ ยงัเป็นที่ตัง้ของน า้ตกและเส้นทางชมทิวทศัน์ที่กลา่วกนัว่าสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น จากนัน้น าท่าน 

“สะพานชินเคียว(SHINKYO BRIDGE)” หรือที่หลายๆคนจะรู้จกักนัในชื่อว่า “สะพานศักดิ์สิทธิ์” ได้รับการ

จดัอนัดบัให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โครงสร้างสะพานปัจจบุนัสร้างขึน้ในปี 1636 

แต่เร่ิมแรกที่สร้างขึน้ไม่เป็นที่ชดัเจน จนกระทัง่ปี 1973 ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู ่“สวนชิบะซากุระเมืองอิจิไค” พรมชิบะซากรุะล้อมรอบแบบ 360 องศา เป็นความภาคภมูิใจ
ด้านความกว้างใหญ่ในระดบัที่ใหญ่ที่สดุของเกาะฮอนชู ในช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคม
พืน้ดินของสวนสาธารณะแห่งนีจ้ะเต็มไปด้วยชิบะซากรุะสีชมพ ูพืน้ที่ในการปลกูชิบะซากรุะมีประมาณ 2.4 
เฮคเตอร์ เป็นจ านวนต้นกว่า 250,000 ต้น ทิวทศัน์ที่เปรียบเสมือนกบัภาพตดัปะเมื่อมองจากจดุชมวิวก็ถือเป็น
ไฮไลท์ส าคญั ลิม้รสโซบะท ามืออย่างพิถีพิถนั ณ ร้านอาหาร และที่ร้านค้าในสวนชิบะซากรุะมีผกัท้องถิ่นและ
ต้นกล้าของชิบะซากรุะขาย  จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู ่“มหานครโตเกียว” เพื่อช้อปปิง้ “ย่านชินจูกุ 
(SHINJUKU)” ย่านแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกบัห้างสรรพสินค้า และร้านขาย
ของเป็นพนัๆ ร้าน ซึง่จะมีผู้คนนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจดุนดัพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชม
สินค้ามากมาย อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือ้ผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 



 

 

 
 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 ซึง่มกัจะมผีู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยกัษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร 
ซึง่แขวนห้อยอยู่ ณ ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวัด 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 จากนัน้น าท่านสู ่“ตลาดปลาซึกิจิ (TSUKIJI MARKET)” ทสคิึจิ เป็นที่ตัง้เดิมของตลาด
ปลาที่ใหญ่ที่สดุในโลก ซึง่ในยคุรุ่งเรืองของตลาด ที่นี่เคยรองรับอาหารทะเลสดมากกว่า 2,000 ต่อวนั แม้ว่า
ตลาดค้าสง่และการประมลูปลาทนู่าที่ตลาดด้านในจะถกูย้ายไปยงัตลาดโทโยสเุมื่อเดือนตลุาคมค.ศ. 2018 
ตลาดทสคิึจริอบนอก กลุม่ผู้ ค้าและจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองครัวอนัคึกคกั รวมถึงร้านอาหารชัน้เลิศของ
โตเกียวก็ยงัเปิดให้บริการอยู่ แม้ว่าตลาดปลาจะย้ายไปที่โทโยสแุล้ว แต่ร้านซูชิ อาหารทะเล และร้านอาหารอ่ืน 
ๆ อย่างเช่น ร้านราเม็ง ร้านสตเูนือ้ และร้านข้าวหน้าไก่ ก็ยงัคงตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตลาดทสึคิจิรอบนอก เชฟหลายคน

วันท่ีหก วัดอาซากุสะ + วิวโตเกยีวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านกินซ่า -  
เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี ้- อิออนพลาซ่า 



 

 

ของร้านเหลา่นีไ้ด้ฝึกฝนและสัง่สมประสบการณ์มานบัสิบ ๆ ปี เมื่อเดินไปตามถนนต่าง ๆ คณุก็จะได้พบพ่อค้า
แม่ค้าที่ขายไข่ม้วน อาหารทะเลย่าง และข้าวปัน้ขนาดยกัษ์ รวมถึงของทานเลน่อ่ืน ๆ 

 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนัน้น าท่านเดินเที่ยวชม “ย่านกินซ่า (GINZA)” ศนูย์กลางแหลง่ช้อปปิง้ชื่อดงั แบรนด์เนมมากมาย 

สนกุสนาน กบัการช้อปปิง้ “ถนนชโูอ” บางครัง้ก็เรียกว่า “ถนนกินซ่า” หรือเลือกซือ้ของห้างดงั มิตสโุกชิ

และมตัสยึะ ร้านบูติค เคร่ืองส าอางค์ชัน้น าจากทัว่โลก นาฬิกาหรู เลือกชมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายงั “อาคารโซนี่” ที่

กลายเ ป็นจดุนดัพบ ด้านนอกเต็มไปด้วยวยัรุ่นที่มายืนรอคู่นดั ด้านในเต็มไปด้วยเคร่ืองใช้ฟ้ารุ่นล่าสดุและยงัมี

โชว์รูมของโตโยต้าอีกด้วย จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองใหม่โอไดบะ (ODAIBA)” แหลง่ช้อปปิง้ชื่อดงัอีกแห่งของ

ญ่ีปุ่ นซึง่ตัง้อยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่ นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สดุ” ของ

โตเกียว แล้วน าท่านสู ่“ห้างไดเวอร์ซิตี ้(DIVERCITY TOKYO PLAZA)” ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสร้าง

ขึน้มาเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” 

แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตวักนัอยู่ถึง 154 ร้าน รวมทัง้ยงัมีฟู๊ ดคอร์ท และ ร้านอาหารชื่อ

ดงัอีกด้วย รวมถึง ยงัมีร้านแบรนด์เนมชื่อดงั ให้ท่านได้ช้อปปิง้กนัอย่างจใุจ กับร้านแบรนด์เนมชื่อดงัต่างๆ

มากมาย…..ท่านจะได้ชม “หุ่นยนต์ GUNDAM ตวัโตเท่าขนาดจริง ยืนรอต้อนรับท่านที่ด้านหน้าของห้าง ที่

เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของสถานที่แห่งนี ้จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู ่“อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูย์

รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือก

ซือ้สินค้าและของฝากได้ตามอธัยาศยั 



 

 

 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

ได้เวลาอนัสมควรพาท่านเดินทางสู ่“สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 

 
00.35 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ JL033  

05.00 น.   เดนิทางถึงเมอืงไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับย่าน และสถานที่ตัง้ ได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 14-20 เมษายน 2566 (วันสงกรานต์) 

ส าหรับคณะเดินทาง  30  ท่านขึน้ไป (การันตีออกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผู้ใหญ่ 69,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  69,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มเีตียง 67,900 บาท 

พกัเดีย่วจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 10,000 บาท 

วันท่ีเจ็ด  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

 



 

 

ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) สอบถาม 
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 

 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าที่พักและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคา่ตัว๋เคร่ืองบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน JAPAN AIRLINES 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 27/12/2565) 

o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
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 อาจรวมถึงมกีารเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหน้าเลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กิโลกรัม*2ใบ ต่อท่าน) 



 

 

o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกบัเจ้าหน้าที)่ 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือ ตามความพงึพอใจ 
 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ 

o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า (ทัวร์ 35,000 บาท) 
o สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว 2563 

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

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัน าเท่ียว 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 เดนิทาง
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ต้องรบกวนแจ้ง
ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจ้งเร่ืองไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากตัว๋เคร่ืองบิน
ดงักลา่วได้ 

o กรุณา อย่าขีดเขียน 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 แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 


