
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

คอนเฟิร์มเดินทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิไกด์ / 
คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดินทาง 
มบีริการน า้ด่ืม ประกนัอุบัตเิหตุ รสบัส + โรงแรม 

มาตรฐาน 
 

 

 
 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 ) 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 
16 – 21 พฤษภาคม 2562  (วนัวสิาขบูชา) 

42,900.- 
22 – 27 พฤษภาคม 2562 

05 – 10 มถิุนายน 2562 / CLOSE 

19 – 24 มถิุนายน 2562 / CLOSE 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )   ✈  

2 
ฮาเนดะ – อบิาราก ิ– อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค 
– สวนดอกไม้ อาชิคางะ – ช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า -   CANDEO HOTEL 

SANO OR SIMILAR 

3 
คามาคุระ – วดัใหญ่ไดบุทสึ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นาท ี– หุบเขาโอวา

คุดานิ – ช้อปป้ิง โกเทมบะ เอาท์เลท็   
   

(HOTEL)

MOTOSU VIEW 

HOTEL OR SIMILAR 

4 
ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที ่5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกยีว – 
ช้อปป้ิง ชินจูก ุ

  - 
APA MAKUHARI 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – 
ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปป้ิง มติซุย เอาท์เลท็ – สนามบิน
ฮาเนดะ 



✈ 
- -  

6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )     



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้คร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

2315 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 682 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ฮาเนดะ – อบิาราก ิ– อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สวนดอกไม้ อาชิคางะ – ช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า 

0655 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั 

 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “อบิาราก”ิ เพ่ือสักการะ “พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ” พระพุทธรูปปางยนืท่ีหล่อจากทองสัมฤทธ์ิ 
ท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่นและเคยเป็นรูปป้ันท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีถูกบนัทึกไวโ้ดยหนังสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค 
จากความสูงถึง 120 เมตร ท าให้สามารถมองเห็นได้ตั้ งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว หลังจากสักการะขอพร
พระพุทธรูปองคใ์หญ่แลว้ สามารถเขา้ชมบริเวณภายในพระพุทธรูปไดท้ั้ง 5 ชั้น ซ่ึงเต็มไปดว้ยบรรยากาศ อนัน่าอศัจรรย ์
ท  าให้เกิดความเงียบสงบและความผอ่นคลาย และข้ึนไปยงัจุดท่ีเป็นหอสังเกตุการณ์ในระดบัความสูงท่ี 85 เมตร ซ่ึงจะ
อยูต่รงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นวิวในมุมดา้นกวา้งไดท้ั้งหมด และสามารถมองเห็นภูเขา
ไฟฟูจิไดจ้ากตรงน้ีอีกดว้ย ...ใตพ้ระบาทของพระพุทธรูปจะมีสวนกวา้งใหญ่ โดยมีดินแดนสุขาวดีเป็นตน้แบบ มีดอกไม้
สีสันสดใสแบ่งบานตามฤดูกาลภายในสวนยงัมีสวนสัตวข์นาดเล็กท่ีสามารถสัมผสักบัสัตวต์วัเล็ก รวมถึงการชมโชว์
ของลิงไดอี้กดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านชมสวนดอกไมอ้ันสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไมริ้มทะเล
ขนาดใหญ่มีพ้ืนท่ีติดกบั มหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม ้หลายโซน มีทุ่งดอกไมป้ระจ าฤดูกาลหลายสาย
พนัธุ์หมุนเวียน ออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้งปี อาทิเช่น Nemophila , Rose Flower , Adonis , Csmos , 
Narcissus , Christmas Rose , Sukashiyuri Lilies , Tiger Lilies ท่ีให้สีสันความงามแตกต่างกันไป แซมดว้ยดอกไม้
นานาพนัธุ์หลากสีหลากสไตล์ (การบานของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ในช่วงตน้ฤดูร้อนปลายเดือนเมษายน ถึง 
ปลายเดือนพฤษภาคม จะมีทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส์) และดอกกุหลาบ ส่วนดอกบานช่ืนจะบานในช่วงกลางฤดู
ร้อน คือ ช่วงกลางมิถุนายน ถึง กนัยายน ... จากนั้นน าท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่ “Seaside Train” เขา้ไปยงัสวนดอกไม้
ขนาดใหญ่ บนพ้ืนท่ีกว่า 1.9 ล้านตารางเมตร และท่ีพลาดไม่ได้อีกจุด คือ “ชิงช้าสวรรค์ยักษ์” (Flower Ring Ferris 
Wheel) สัญลกัษณ์ประจ าสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค คือ ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทศันียภาพสวยงามโดยรอบทัว่ทั้ง
สวน อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพแห่งความประทบัใจกบัทุ่งดอกไม้ตามอธัยาศยั (รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน / ไม่รวมค่า
เคร่ืองเล่นต่างๆ ภายในสวน) 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

 

จากนั้นพาท่านไป “สวนดอกไม้ อาชิคางะ” (Ashikaga Flower Park) (จัดขึ้นในช่วงวันที่ 27 เมษายน – 20 พฤษภาคม) 
ซ่ึงสวนดอกไม ้อาชิคางะ เป็นหน่ึงในสวนดอกวิสทีเรียท่ีสวยงามและอลงัการท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น บนพ้ืนท่ีขนาด
ใหญ่กว่า 60 ไร่ ท่ีจดัแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ มากมายให้นกัท่องเท่ียวไดช่ื้นชม โดยมีไฮไลทอ์ยูท่ี่อุโมงคต์น้วิสทีเรียยาว
เกือบ 100 เมตร และตน้วิสทีเรียขนาดใหญ่ยกัษ์อายุกว่า 140 ปีมาแล้ว อยู่ท่ีจังหวดัโทชิกิ (Tochigi) เมืองอาชิคางะ 
(Ashikaga) ห่างจากโตเกียวประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้ น ซ่ึงดอกวิสทีเรียเป็นดอกไม้ท่ีชาวญ่ีปุ่นให้ความส าคัญมาก
เช่นเดียวกบัดอกซากุระ โดยในภาษาญ่ีปุ่น ดอกวิสทีเรียน้ีจะอ่านออกเสียงว่า ฟูจิ เสียงเดียวกบัภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาประจ า
ชาติ และยงัถูกใชเ้ป็นช่ือตระกูลของคนญ่ีปุ่นกนัอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงชุดการแสดงคาบูกิ ท่ีเป็นการแสดงละครเวที
ของญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมดว้ย ท าให้สวนแห่งน้ีเม่ือถึงฤดูใบไมผ้ลิซ่ึงเป็นช่วงพีค จะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาชมกนัมากมาย 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

 

 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินค้าชั้นน าต่าง ๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั  
สไตล์ญ่ีปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น  อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้ง 
เสียภาษี สินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

ทีพ่กั : CANDEO HOTEL SANO หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม คามาคุระ – วดัใหญ่ไดบุทสึ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นาท ี– หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปป้ิง โกเทมบะ เอาท์เลท็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “คามาคุระ” เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกบัทะเลซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากโตเกียวนมสัการ “พระใหญ่ไดบุทสึ แห่ง
วดัโคโตคุอิน” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองคามาคุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของ
ญ่ีปุ่น รองจากพระใหญ่ท่ีวดัโทไดจิเมืองนารา เดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่   ภายในอาคารวดั แต่เม่ือประมาณ 
ศตวรรษท่ี 14 และ 15 อาคารของวดัหลายส่วนไดถู้กพายุไตฝุ้่ นท าลายลง ท าให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยูโ่ดยไม่ได้
สร้างอาคารข้ึนมาครอบใหม่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียง
และไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผสัความงาม
ราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้า
เรือ” เพ่ือบนัทึกภาพความงามอยา่งแทจ้ริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเปล่ียนประสบการณ์ดว้ยการ “นั่งกระเช้า” มุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ท่ีเกิดข้ึน
จากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าให้เกิดบ่อน ้าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะ



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

มีส่วนผสมของก ามะถนัอยูด่ว้ย ให้ท่านไดช้มบ่อน ้ าแร่ก  ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้สุกได ้และไข่ท่ีตม้จากบ่อน้ีเปลือก
ของไข่จะมีสีด าสนิท พร้อมชิม “ไข่ด า” โดยเช่ือกนัว่าเม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายยุนืยาวข้ึน 7 ปี 

 

น าท่านเดินทางสู่  “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้้วยกันบนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือก
ชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint 
Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ 
Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori  เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อย่าง
รองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 
ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ … สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางเขา้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้ง
อาบน ้ าแร่ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้พกัผ่อนกับการลองอาบ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่นและ 
พกัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ” เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่ง
ปลัง่ 
 

วนัทีส่ี่ ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที ่5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกยีว – ช้อปป้ิง ชินจูก ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

                    

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย )                  

อิสระให้ท่านได้บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพ้ืนเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางชมความงดงามอลงัการของ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “พิ้งค์มอส” 
สีชมพูสดใสบานสวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (13 เมษายน – 28 พฤษภาคม) ดอกไมจ้ะบานและหน้าตาดู
คล้ายกบั ดอกซากุระ ส่วนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลา้ยต้นหญ้า ดงันั้นจึงเรียกกันว่า “ชิบะซากุระ” ซ่ึงค าว่า 
“ชิบะ” หมายถึงตน้หญา้ จึงแปลได้ว่า “ซากุระต้นหญ้า” น าท่านเดินชมต้นชิบะซากุระท่ีมีอยู่อยู่นับแสนตน้ปลูกอยู่
บริเวณรอบภูเขาฟูจิซ่ึงมีจ  านวนมากท่ีสุดในภาคคนัโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ซ่ึงสีของดอกจะ
เขม้ข้ึนตามอายท่ีุปลูกให้ท่านไดส้ัมผสัและ เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

*** ในกรณีที่ทุ่งดอกพิ้งค์มอสปิด ทางบริษัท ฯ ของสงวนสิทธ์ิน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” น าท่าน
เจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จงัหวดัยามานาชิ 
หรือพูดในทางกลบักัน คือ กลุ่มน ้ าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกา้วแรกท่ีย่างเทา้เข้าไปในหมู่บา้นก็สัมผสัได้ถึงอากาศ
บริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่าย
สบายอารมณ์ อุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี 10 – 12 องศา ฯ นอกจากชมแลว้ยงัมีน ้ าผุดจากธรรมชาติให้ท่านไดต้กัด่ืมตาม
อธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไคยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอ็ปชั้นเยีย่มอีกดว้ย *** 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวใน
ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยอาคารส านักงานสูง



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

ระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการปกครอง
ของมหานครโตเกียว และ ฝ่ังทิศตะวนัออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า  ช่ือดัง เช่น Isetan, 
Takashimaya, Odakyu เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินคา้แฟชัน่, ร้านขายสินคา้ลดราคา
และสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านจะได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการจบัจ่ายซ้ือของฝากจากร้านคา้ต่างๆ มากมายในยา่นน้ี ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยีห่้อดงั 
ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญ่ีปุ่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , 
คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นตน้ นอกจากนั้นท่าน ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของ
เด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนบัไดว้่ามีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : APA MAKUHARI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปป้ิง มติซุย เอาท์เลท็ – 
สนามบินฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ์” ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี 
หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 
Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของ เคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก
ชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีว สกายทรี”  
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี
ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG) 

หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี” ท่ีบรรจุ
เทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาโทโยสุ” ตลาดปลาแห่งใหม่ของโตเกียว ซ่ึงไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือ วนัท่ี 11 
ตุลาคม 2018 ท่ีผ่านมา น้ี ตลาดปลาโทโยสุสร้างข้ึนโดยค านึงถึงสุขอนามยั มีการควบคุมอุณหภูมิภายในตลาดให้
พอเหมาะ ต่างกบัตลาดปลาซึกิจิท่ีเป็นตลาดเปิดโล่ง ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุจึงสามารถ
คงความสดของปลาและสินคา้อ่ืนๆไดต้ามท่ีตอ้งการ 

 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรยแ์ห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยลี  ้ ายุค                        
และทันสมัย เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้                                      
ให้เป็นไปไดข้ึ้นมา ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบัการ “นั่งกนิลมชมววิ”  บน  “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพาน 
เรนโบว์” (Rainbow  Bridge) พาดผา่น และมีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์
ชัน่ญ่ีปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชม และเคร่ืองเล่นต่าง ๆ) หรือชอ้ปป้ิง “ห้าง Aqua 
City Odaiba” แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้ต่าง ๆ มีจุดเด่นอยู่ท่ีชั้น 5 เป็น “ราเมง ฟู้ด ธีมพาร์ค” (Ramen Food Theme 
Park) ท่ีรวบรวมราเมงชนิดต่าง ๆ จากทัว่ประเทศญ่ีปุ่นม และยงัเป็นจุดยอดนิยมส าหรับชมวิว สะพานสายรุ้ง อีกดว้ย 
หรือจะเลือกเดินท่ี “DECKS Tokyo Beach” ชอ้ปป้ิงมอลลส์ไตลเ์มืองในโอไดบะ ท่ีภายในเด็คส์โตเกียวบีชเต็มไปดว้ย
แหล่งชอ้ปป้ิง อาหาร และความบนัเทิงอยา่งครบครัน รวมไปถึง Tokyo Joypolis สวนสนุกในร่มท่ีสามารถเพลิดเพลิน
กบักิจกรรมมากมายกว่า 20 แบบไดใ้นแห่งเดียว เช่น รถไฟเหาะ, เคร่ืองเล่นสไตล์สัมผสัประสบการณ์ และบา้นผีสิง 
เป็นตน้ นอกจากนั้นศูนยอ์าหารยงัจดัตกแต่งในธีมฮ่องกงอีกดว้ย 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเที่ยงและม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่าง ๆ *** 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 ) 

0020  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0525  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
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อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 32,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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เง่ือนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 25 วนั 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 
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6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


