
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

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

     ชม “ทุ่งดอกนีโมฟีลา NEMOPHILA HARMONY”  สีฟ้าอ่อนทัว่ทัง้เนินเขา ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค 

     ชม “อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน า้” ต้นซากรุะขนาดใหญ่ เรียงราย 2ริมน า้ เป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร  

     ชม “หมู่บ้านโออุจ ิจูกุ” เคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะ ถกูสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วยเอกลกัษณ์หลงัคาทรงหญ้าคา 

     ชม “ปราสาทสึรุกะ” หลงัคาสีแดงเป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ า้กบัปราสาทแห่งอื่นในญ่ีปุ่ น ล้อมรอบด้วยสวนต้นซากรุะ 

     ต่ืนตากบัธรรมชาติของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน ก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ล้านปี 

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

     สมัผสับรรยากาศค้าขาย “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยงัคงความเก่าแก่สมยัเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติล้เอโดะ” 

     เข้าพกัรีสอร์ทสไตล์ญ่ีปุ่ นด้วยการ “แช่ออนเซ็น” พกัผ่อนร่างกายคลายเหนื่อยล้า  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง  12-17 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต์) 

 
04.00 น.  พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 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) 

16.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญ่ีปุ่ นเร็ว
กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  หลงัจากผ่านขัน้ตอนของกรมศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู ่จากนัน้
เดินทางสู ่“อุสึโนะมิยะ (USTUNOMIYA)” ท่ีนี่มีร้านรวงต่างๆมากมายให้ทกุท่านได้เลือกซือ้ของเช่นร้าน
รองเท้า ร้านเสือ้ผ้าต่างๆ อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารหลากหลายให้ทกุท่านได้เลือกชิมเลือกรับประทาน และจะพลาด
ไม่ได้กบัเมนเูก๊ียวซ่า เมนขูึน้ชื่อของเมืองอสุโึนะมิยะแห่งนี ้
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ HOTEL MYSTAYS UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – อุสึโนะมิยะ 
 



 

 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเข้าสู่ “เมืองนิกโก้” อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของ

นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและชาวต่างประเทศ ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ

นิกโก้ ยงัเป็นที่ตัง้ของน า้ตกและเส้นทางชมทิวทศัน์ที่กลา่วกนัว่าสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น จากนัน้น าท่าน

สู ่“ศาลเจ้าโทโชกุ (TOSHOGU SHRINE)” ศาลเจ้าประจ าตระกลูโตกุกาว่าโดยมีประเพณีว่า โชกนุใน

ตระกลูนีจ้ะต้องมาสกัการะศาลเจ้าอย่างน้อยปีละสามครัง้ ชม “ประตโูยเม (โยเมมง)” งานศิลปะที่ได้ชื่อว่า

งดงามและมีความส าคญัยิ่งต่อประวติัศาสตร์ศิลปะของญ่ีปุ่ น ในสมยัโบราณมีแต่ชนชัน้ซามไูรเท่านัน้ที่ใช้

ประตนูีเ้ข้าออกศาลเจ้า  โดยต้องทิง้ดาบเอาไว้ด้านนอก และชม “ประตจูีน (คาระมง)” ได้รับการยกย่องให้เป็น

สมบติัของชาติเช่นเดียวกบัโยเมมงแต่มีขนาดเล็กกว่า ด้านบนประตสูลกัเป็นรูปต่างๆมากมาย อาทิ มงักร ต้น

บ๊วย ต้นโบตัน๋ ต้นไผ่ ฯลฯ เพดานสลกัเป็นรูปเทพธิดาก าลงัเลน่พิณ ก่อนจะเข้าสู ่“ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบ

พิธี และ “ฮนเดง” ศาลเจ้าใหญ่ อีกทัง้ยงัสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของศาลเจ้าได้โดยรอบภายในศาลเจ้าแห่งนีม้ี

ทัง้หมด103วิหารถกูบนัทกึให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี2000(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) แล้วน าท่าน “สะพานชิน

เคียว(SHINKYO BRIDGE)” หรือที่หลายๆคนจะรู้จกักนัในชื่อว่า “สะพานศักดิ์สิทธิ์” ได้รับการจดัอนัดบัให้

ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โครงสร้างสะพานปัจจบุนัสร้างขึน้ในปี 1636 แต่เร่ิมแรกที่

สร้างขึน้ไม่เป็นที่ชดัเจน จนกระทัง่ปี 1973 ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม 

 
 

วันท่ีสอง เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - โตรกผาโทโน เฮทสึริ -             
หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ออนเซ็น  



 

 

จากนัน้น าท่านชม “โตรกผาโทโน เฮทสึริ (TONO HETSURI)” จดุชมวิวในเขตมินะมิไอส ุจงัหวดัฟกุชุิมะ 

เป็นหบุเขาที่อยู่ติดกบัแม่น า้โอะกะวะ ได้รับการจดัให้เป็นอนสุรทางธรรมชาติที่มีความส าคญั ในภาษาพดู

ท้องถิ่นค าว่า เฮทสริึ หมายถึง “หน้าผา” หินนีก้่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ล้านปี และ

กลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของชื่อโทโน เฮทสริึ (หอคอยหน้าผา) ท่านสามารเที่ยวชมทัง้สองฝ่ังได้โดยเดิน

ข้ามสะแพนแขวนที่สร้างไว้พาดผ่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู ่“หมู่บ้านโออุจิ จูกุ (OUCHIJUKU)” หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะ

ถกูสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณที่มงุหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกิน

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 าท่าน

ชม “ปราสาทสรุึกะ (TSURUGAJO CASTLE)” ท่ีถูกสร้างขึน้ในปี1384 มีการเปลี่ยนผู้ปกครองมาหลายครัง้

ในช่วงที่ยงัเป็นภมูิภาคไอซุ และถกูท าลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี1868 ซึง่เกิดการจลาจลต่อต้าน

รัฐบาลสมยัเมจิ ท าให้สิน้สดุยคุศกัดินายึดอ านาจท่านโทคกุาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถกูฟืน้ฟขูึน้มาใหม่ด้วย

คอนกรีตในปี1960 เสร็จสมบรูณ์ในปี2011 หลงัคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ า้

กบัปราสาทแห่งอ่ืนในญ่ีปุ่ น ปราสาทแห่งนีล้้อมรอบด้วยสวนสาธารณะสรุึกะในช่วงฤดใูบไม้ผลิประมาณ

กลางเดือนเมษายนที่นี่ยงัเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของนกัท่องเที่ยวและชาว

ญ่ีปุ่ น(ความสวยงามของดอกซากรุะ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) (ไม่รวมค่าเข้าชมตวัปลาสาทด้านใน) 

 

 พักที่ HOTEL KAMINOYAMA ONSEN หรือเทียบเท่า 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

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

ช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 



 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านสนุกสนาน ณ “ลานสกีซาโอะ (ZAO SKI RESORT)” ลานสกีแห่งนีม้ีชื่อเสียงในระดบัประเทศ 

มีขนาดใหญ่ที่ครอบคลมุไปถึงเทือกเขาซะโอ ให้ท่านได้ท ากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่านจะได้สมัผสั

ประสบการณ์ใหม่กบั “หิมะ” อนัขาวโพลน สนุกสนานกบักระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือท่าน

ใดสนใจจะลองเลน่สกี ก็สามารถเช่าชดุ และอปุกรณ์ได้ อิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเช่าชดุ, กระดานเลือ่น, 

ลิฟท์ และอปุกรณ์ในการเล่นสกี) จากนัน้น าท่านมุ่งหน้าสู่ “วัดยามาเดระ (YAMADERA TEMPLE)” เป็นวดั

ของนิกายเทนไดที่สวยงามที่ตัง้อยู่ในภเูขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ ก่อตัง้ขึน้ในปี 860 

มีอายมุากกว่า 1,000 ปี เนื่องจากพืน้ที่ของวดัครอบคลมุถึงบนเนินเขาลาดชนั ท าให้สามารถมองเห็นวิว

ทิวทศัน์ของหุบเขาท่ีสวยงามได้อย่างชดัเจน รอบๆฐานของภเูขาประกอบด้วยอาคารของวดัหลายอาคาร จะมี

ทางแยกไปยงัจุดต่างๆริมเชิงเขา แต่ละจุดเป็นสถานที่ชมวิวทิวทศัน์หุบเขาอนังดงาม วดัแห่งนีเ้ป็นสถานที่แสวง

บญุมานานหลายศตวรรษ และถกูก าหนดให้เป็นทัง้สถานที่ที่มีทศันียภาพสวยงามและเป็นโบราณสถาน

แห่งชาติอีกด้วย 

 

 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม ลานสกีซาโอะ - วดัยามาเดระ - ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบง

ซากุระ+ซากุระริมแม่น า้ชิโรอิช ิ-  ออนเซ็น 

 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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

ซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น สวนแห่งนีจ้ะตัง้อยู่บนเนินเขาสงูซึง่เต็มไปด้วยต้นซากรุะกว่า 

1,000 ต้น ที่ปลกูเรียงรายอยู่เป็นทิวแถวไลต่ัง้แต่บริเวณสองข้างทางลานจอดรถไปจนถึงบนภเูขา อีกทัง้จะได้

เห็นแนวต้นซากรุะที่ออกดอกสีชมพอู่อนสวยงามทอดเป็นแนวยาว ให้ทุกท่านถ่ายรูปเก็บความสวยงามและ

ความประทบัใจได้ตามอธัยาศยั (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ)  จากนัน้พาท่านชม

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

กว่า 8 กม.ที่มีทิวแถวต้นซากุระเรียงรายกนักว่า 1200 ต้น ทิวทศัน์ของภเูขาซาโอ้ที่ยงัมีหิมะปกคลมุ ตดักบัสีสนั

ของซากรุะนัน้ยิ่งท าให้ดงูดงามมาก ซากุระที่นี่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนัธุ์โซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากรุะ, 

ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหน้าซากรุะนัน้ที่นี่ก็จะจดังานเทศกาลขึน้ทกุปี มีการออกร้านและ

นกัท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจดัไฟไลท์อพัให้ได้ขมซากรุะกลางคืนที่สวยงามชวนฝัน

ไปอีกแบบ 

 
 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 ่“เมืองฟุกุชิมะ” เพื่อชม “อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน า้คันนนจิ (KANNOJI RIVER 

SAKURA)” เป็นหนึ่งในจุดชมซากรุะที่มชีื่อเสียงของจงัหวดัฟกุชุิมะ จะมีลกัษณะเป็นธารน า้ขนาดเล็กที่มีน า้
ใสๆไหลผ่าน 2 ฝ่ังแม่น า้จะมีทางเดินและต้นซากรุะขนาดใหญ่ เรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร จนเกิด
เป็นบรรยากาศของอโุมงค์ต้นซากรุะเหนือธารน า้พร้อมบรรยากาศที่เงียบสงบของเมืองชนบทเล็กๆของญ่ีปุ่ น 

(ความสวยงามของดอกซากุระ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ จากนัน้น าท่านชมสวนดอกไม้อนัสวยงาม “สวนฮิตาชิ 
ซีไซด์ พาร์ค (HITACHI SEASIDE PARK)” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพืน้ท่ีติดกบัมหาสมทุรแปซิฟิก 
ตัง้อยู่ที่จงัหวดัอิบะระกิ ภมูิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไม้มีทัง้หมด 8 จดุหลกัๆ มีดอกไม้
ประจ าฤดกูาลหลายสายพนัธุ์หมนุเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกนัได้ทัง้ปี ชม ดอกป๊อปปี ้ที่จะบานอวดความ
สวยงามให้ชมกนัเต็มพืน้ท่ี และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทัว่ทัง้เนินเขาจะกลายเป็นท้องทุ่งสี
ฟ้าอ่อนที่เต็มไปด้วยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบ้ลอูายส์, (Baby Blue Eyes) กว่า 4 ล้านต้น โลก
แห่งสีฟ้าที่รวมดอกนีโมฟีลา ท้องฟ้า และท้องทะเลเอาไว้ด้วยกนั 

วันท่ีสี่ เมืองฟุกุชิมะ - อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน า้คันนนจิ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค -        
อามิ เอาท์เล็ต - เมอืงโตเกียว – ย่านชินจูกุ  

 

 



 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู ่“อามิ เอาท์เล็ต (AMI OUTLET)” ศนูย์รวมแห่งสินค้าชัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, 

กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้า เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิง้ และเลือกซือ้ของฝากอย่างเต็มท่ี จากนัน้น าท่าน

เดนิทางมุ่งหน้าสู ่“มหานครโตเกียว” เพื่อเดินทางสู ่“ย่านชินจูกุ (SHINJUKU)” ย่านแห่งความเจริญอนัดบั

หนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกบัห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนบัหมื่นเดิน

กนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้อง

ถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือ้ผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชม

และซือ้” สินค้าตามอธัยาศยั 

 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พักที่ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองคาวาโกเอะ” เมอืงแห่งประวติัศาสตร์ที่ยงัคงไว้ซึง่วฒันธรรมและกลิ่นอายในสมยัเอ
โดะบน “ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ (KURAZUKURI STREET)” บรรยากาศของเมืองนีท้่านจะได้พบเห็น บ้าน
โกดงัของพ่อค้าในสมยัก่อนตัง้เรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คณุจะรู้สกึว่า
ได้เดินทางย้อนกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ สมัผสัความเป็นญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมแท้ๆ เดินทางต่อกนัที่ “ย่านคาชิ
ย่า โยโกโช (KASHIYA YOKOCHO)” เป็นตรอกที่มีชื่อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซึง่เป็นถนนปดู้วยหินและฝัง
ด้วยแก้วหลากสี และด้วยร้านขายลกูกวาดแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลกูกวาดในตรอกนีจ้ะสง่ต่อ
รสชาตทิี่คุ้นเคยและชวนให้นึกถึงความหลงัของวนัที่ผ่านไป เมื่อใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเข้าไปในร้านเหลา่นี ้
จะรู้สกึว่าตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกครัง้ สถานที่แห่งนีเ้ป็นท่ีท่ีท าให้ผู้คนทกุรุ่นต่ืนเต้น ทัง้เด็กๆ ที่ไม่คุ้นเคยกบั
ลกูกวาดแบบดัง้เดิมและผู้ใหญ่ท่ีอยากร าลกึถึงความหลงั จากนัน้น าทกุท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ 
“วัดอาซากุสะ (ASAKUSA TEMPLE)” วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และได้รับความเคารพนบัถือ
มากที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร 
ซึง่มกัจะมผีู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคม
ไฟยกัษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนห้อยอยู่ ณ ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุ
ของวดั ที่มีชื่อว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูข้าสูต่วัวิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า 
“ถนนนากามิเซะ” ซึง่เป็นที่ตัง้ของร้านค้าขายของที่ระลกึพืน้เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ 
รองเท้า พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากของท่ีระลกึ แล้วให้ท่านหามมุถ่ายรูปคู่กบั 
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (TOKYO SKY TREE)” หอสง่สญัญาณ
โทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก โดยหอนีม้ีความสงู 634 เมตร ที่บรรจเุทคโนโลยีแนวหน้าสดุสามารถมองเห็นได้
จากบริเวณวดัอาซะกสุะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  

วันท่ีห้า เมืองคาวาโกเอะ - ถนนเมืองเก่าคุระซึคุริ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - วัดอาซากุสะ +  
วิวโตเกยีวสกายทรี - ย่านกินซ่า - เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี ้- อิออนพลาซ่า 



 

 

 
 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

เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของสถานที่แห่งนี ้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.   เดนิทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับย่าน และสถานที่ตัง้ ได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

 



 

 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 12-17 เมษายน 2566 (วันสงกรานต์) 

ส าหรับคณะเดินทาง  30  ท่านขึน้ไป (การันตีออกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผู้ใหญ่ 68,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  66,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มเีตียง 64,900 บาท 

พกัเดีย่วจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท 

ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) -23,000 บาท 

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 8/11/2565) 

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 3 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 (23 กิโลกรัม*2ใบ ต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ 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 


