
 

 

 

 

 

 

 
 

 

กรุณาแจง้รหสัทวัรก์บัเจา้หนา้ที  : UTR201463 



 

 
 

✅ ชม ดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจช ”ิ เนินเขาสงูซงึเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะกวา่ 1,000 ตน้ ตามแนวแม่นาํชิโรอิชิ 

✅ ชม “ทุง่ดอกนีโมฟีลา NEMOPHILA HARMONY”  สีฟา้ออ่นทวัทงัเนินเขา ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ 

✅ ชมความพิเศษของ “ซากุระเตม็ภเูขาทงัลูก” บานสะพรงัสลบักบัไมด้อกและไมป้ระดบัหลากหลายชนิด 

✅ ชม “หมู่บา้นโออุจ  ิจูกุ” เคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะ ถกูสรา้งเมือหลายรอ้ยปีกอ่นดว้ยเอกลกัษณห์ลงัคาทรงหญา้คา 

✅ ชม “ปราสาทสึรุกะ” หลงัคาสีแดงเป็นเอกลกัษณไ์มซ่าํกบัปราสาทแห่งอืนในญีปุ่ น ลอ้มรอบดว้ยสวนตน้ซากรุะ 

✅ ชม “สวนชบิะซากุระเมืองอ ิจไิค” เปรยีบเสมือนพรมชิบะซากรุะลอ้มรอบแบบ 360 องศา  กวา่ 250,000 ตน้ 

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

✅ ลอ่งเรอืชมความงาม “หุบเขาเกบเิค”  เรอืไมข้นาดใหญ่ไม่มีหลงัคาสามารถชมวิวตลอด 2ฝังนาํไดอ้ยา่งตืนตาตืนใจ 

✅ เขา้พกัรสีอรท์สไตลญี์ปุ่ นดว้ยการ “แช่ออนเซน็” พกัผ่อนรา่งกายคลายเหนือยลา้  
 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  14-20 เมษายน 2566 (วันสงกรานต )์ 

 
04.00 น.  พรอ้มกนัที ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชนั  สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P โดย

สายการเจแปนแอรไ์ลน  ์Japan Airline (JL) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทกุทา่น 

08.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโตเกียว ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบินที JL708 (บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครือง) 

16.20 น. เดนิทางถึงสนามบินนารติะ ประเทศญีปุ่ น พบการตอ้นรบัอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที (เวลาทอ้งถินทีญีปุ่ นเรว็

กวา่ประเทศไทย  ชวัโมง)  หลงัจากผ่านขนัตอนของกรมศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนนันาํทกุทา่นเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไมว่า่จะเป็นขนม

ญีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นเลือกซือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 

วันแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ – สนามบนินาร ิตะ – อิออนพลาซ่า 



 ร ับประทานอาหารคาํ ณ อิออนพลาซ่า (มอบคา่อาหารใหท้่านละ , เยน) 
 พักท  ีINTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA หร ือเทยีบเทา่ 

 

     
                       ร ับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนนันาํท่านชม “วัดนาร ิตะซัน (NARITASAN TEMPLE)” ตงัอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนารติะ วดัทีไดร้บั

ความนิยมอยา่งสงูโดยเฉพาะอย่างยิงในวนัขนึปีใหมจ่ะคลาคลาํไปดว้ยผูค้นทีมาขอพรสงิศกัดิสิทธิ เลือกซือ 

“เครอืงราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทงัสินคา้พืนเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง จากนนันาํท่านชม 

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

ทา่นจะเพลิดเพลนิกบัดอกทิวลปิ 68 ชนิดประมาณ 700,000 ตน้ ทีมีสีสนักบัฉากหลงัของ “กงัหนัลม De 

Liefde” ทาํขนึในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และประกอบทีเมืองซากรุะ สรา้งขนึในปี 1994 เพือเป็นสญัญาลกัษณ์

ของ Sakura Furusato Square และเป็นสญัาลกัษณข์องมิตรภาพอนัดีงามระหวา่งประเทศญีปุ่ นและ

เนเธอรแ์ลนด ์เป็นกงัหนัลมสบูนาํอนัแรกในประเทศญีปุ่ น สงู 15.6 เมตร ทาํจากอิฐและสีคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

เพือจะตกันาํขนึ เพลาทีขบัเคลือนดว้ยแรงลมจะหมนุกงัหนันาํขา้งลา่ง คณุสามารถเขา้ไปชมภายในและชนับน

ของกงัหนัลม แต่คณุจะตอ้งถอดรองเทา้ไวข้า้งนอก (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) พรอ้มถ่ายรูปกบัดอกไมที้สวยงาม

กนัตามอธัยาศยั 

 
 ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนนันาํท่านตามรอยละคร รอยรกัหกัเหลียมตะวนั ณ “เมืองเก่าซาวาระ” เมืองทีขนึชือวา่เป็น ลติเติลเอโดะ 

แห่งชิบะ ซงึเป็นเขตพืนทีทียงัคงหลงเหลือรา้นคา้และสภาพของอาคารบา้นเรอืนทีตงัเรยีงรายมาตงัแตส่มยั

โบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมือนเมือรอ้ยกวา่ปีทีแลว้ ดว้ยความรว่มมือของคนในทอ้งถิน อิสระใหท้า่นสมัผสั

เมืองเก่าดงัเดิมของญีปุ่ นและตามรอยความรกัของทาเคชิ และ เซโกะ ได ้ณ ทีนี จากนนันาํท่านชมสวนดอกไม้

อนัสวยงาม “สวนฮติาชิ ซไีซด  ์พารค์ (HITACHI SEASIDE PARK)” สวนดอกไมร้มิทะเลขนาดใหญ่มีพืนที

ตดิกบัมหาสมทุรแปซิฟิก ตงัอยูที่จงัหวดัอิบะระกิ ภมิูภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไมมี้ทงัหมด 

8 จดุหลกัๆ มีดอกไมป้ระจาํฤดกูาลหลายสายพนัธุห์มนุเวียนออกดอกอวดโฉมใหช้มกนัไดท้งัปี ชม ดอกป๊อปปี 

วันทสีอง วดันาร ิตะซ ัน - เทศกาลชมซากุระพร ้อมดอกทวิลิป - เมืองเก่าซาวาระ -  
สวนฮติาชิ ซไีซต  ์พารค์ – เมืองเซนได 



ทีจะบานอวดความสวยงามใหช้มกนัเต็มพืนที และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทวัทงัเนินเขาจะ

กลายเป็นทอ้งทุง่สีฟา้ออ่นทีเตม็ไปดว้ยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรอื เบบีบลอูายส,์ (Baby Blue Eyes) 

กวา่ 4 ลา้นตน้ โลกแหง่สีฟ้าทีรวมดอกนีโมฟีลา ทอ้งฟ้า และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั  

จากนนันาํท่านสู ่“เมืองเซนได” เพือเขา้สูที่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 ร ับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 พักท  ีHOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทยีบเท ่า 
 

 
 ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนนันาํทกุทา่นชม “วัดชูซอนจ  ิ(CHUSONJI TEMPLE)” เป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงทีสดุของเมืองฮิ

ราอิซมิู ก่อตงัขนึในปี 850 เป็นวดัของพระพทุธศาสนานิกายเทนได ประกอบดว้ยอาคารตา่งๆสิบกว่าหลงัใน

พืนทีขนาดใหญ่ แต่หลงัจากการล่มสลายของตระกลูฟจิูวาระในปลายศตวรรษที 12 ปัจจบุนัจงึเหลืออาคาร

ดงัเดิมเพียง 2 หลงั อาคารทีมีชือเสียงมากทีสดุ คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลกัษณะคลา้ยกบัศาลทองคาํของ

วดัคนิคะคจิุในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไวอี้กชนัหนงึเพือปอ้งกนัการถ่ายภาพ และหอ้งโถงเคียวโซะใชเ้ป็น

พืนทีสาํหรบัเก็บคมัภีรท์างพระพทุธศาสนาซงึถกูสรา้งขนึก่อนอาคารคอนจิคิโดะถงึ16ปี จากนนันาํทา่นสู ่

“สถานีอ ิชโินะเซกิ” เพือเปลียนอรยิะบถ “นังรถไฟทอ้งถินโอฟุนาโตะไลน ”์ ใหท้่านทดลองใชบ้รกิารรถไฟใน

ญีปุ่ นทีมีชือเสียง และไดชื้อว่าเป็นการคมนาคมทีเป็นทีนิยมทีสดุของคนญีปุ่ น ทา่นจะสนกุสนานกบัการนงั

รถไฟเพือประสบการณที์แปลกใหมอี่กรูปแบบหนงึพรอ้มชมบรรยากาศสองขา้งทาง(ใชเ้วลา  นาที

โดยประมาณ) เพือนาํทกุท่าน “ล่องเร ือ  (GEIBIKEI)” เป็นสถานทีพกัผอ่นทางธรรมชาตทีิไดร้บัความนิยมมา

ตงัแตส่มยัเมจิ หบุเขาเกบิเคเป็นเขาหินปนูสงูชนั มีแม่นาํซะเท็ทส ึทีไหลจากเทือกเขาครุโิคมะผ่านกลางผาหินที

สงูถงึ 50 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ผูค้นนิยมมาล่องเรอืเลียบไปตามลาํนาํเพือชมความงาม

ของธรรมชาติรมิสองฝังแมน่าํ โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไมผ้ลิไปจนถึงฤดใูบไมร้ว่งจะมีความสวยงามมากเป็นพิเศษ 

ระหวา่งทางก็จะมีศาลเจา้ นาํตก ถาํ หนา้ผา อีกทงันายทา้ยพายเรอื ขบักลอ่มบทเพลงอนัไพเราะ สรา้ง

อรรถรสการลอ่งเรอืไดอ้ย่างเพลิดเพลิน ใหท้กุท่านสามารถถ่ายรูปเก็บความประทบัใจไดต้ลอดในการลอ่งเรือ 

วันทสีาม    วัดชูซอนจ  ิ- นังรถไฟทอ้งถนิโอฟุนาโตะ - ล่องเร ือห ุบเขาเกบเิคอ ิ - อซิมึิ พร ีเมียม 
เอาทเ์ล็ท - ย่านอจิบิ ันโจ  



และยงัมีบรกิารขายอาหารปลาเพือสรา้งความเพลิดเพลินในการใหอ้าหารปลาทงัตวัใหญ่และตวัเลก็ในลาํนาํ

อีกดว้ย  

 
 ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนนันาํท่านชอ้ปปิง “เซนไดอิซมึิ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (IZUMI PREMIUM OUTLETS)” ตงัอยูใ่นอิซมิึ

พารค์ทาวนข์องเซนไดทีสง่างามและอดุมสมบรูณไ์ปดว้ยสีเขียว เป็นเอาทเ์ล็ททีมีรา้นสินคา้แบรนดอ์ยา่งครบ

ครนัจากของทงัในและตา่งประเทศประมาณ 80 รา้นใหภ้าพลกัษณข์องอาคารบา้นเมืองทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของอเมรกิา ทาํใหส้ามารถเพลิดเพลนิไปกบัการชอ้ปปิงทีเอาทเ์ล็ทได ้แลว้นาํท่านชอ้ปปิง

ตอ่ที “ย่านอิจิบันโจ (ICHIBANCHO)” ย่านทีครอบคลมุการเชือมตอ่ของถนนหลายเสน้ทางในย่านดาวน์

ทาวนกิ์นพืนทีรูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชโูอโดร(ิChuo dori) ซงึมีขนาดใหญ่ทีสดุ

ของภมิูภาคโทโฮค ุประกอบดว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมาย เช่น รา้น 100 เยน, แอปเปิลสโตร,์ รา้นอาหาร รา้น

เสือผา้ และรา้นจาํหน่ายของทีระลกึตา่งๆ เป็นตน้ 

 
 รบัประทานอาหารคาํแบบอสิระ เพือใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 

 พักท  ีHOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทยีบเท ่า 
 

 
 ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนนันาํทกุทา่นชมซากรุะ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจช  ิ(FUNAOGA JOSHI PARK)” ซงึเป็นสถานที ชมดอก

ซากุระยอดนิยมอีกแหง่หนึงของประเทศญีปุ่ น สวนแห่งนีจะตงัอยูบ่นเนินเขาสงูซงึเตม็ไปดว้ยตน้ซากรุะกว่า 

วันทสีี ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซม็บงซากุระ - สวนฮะนะมิยะมะ -  
ปราสาทสึรุกะ - ออนเซ ็น 



1,000 ตน้ ทีปลกูเรยีงรายอยูเ่ป็นทิวแถวไลต่งัแตบ่รเิวณสองขา้งทางลานจอดรถไปจนถงึบนภเูขา อีกทงัจะได้

เห็นแนวตน้ซากรุะทีออกดอกสีชมพอูอ่นสวยงามทอดเป็นแนวยาว ใหท้กุท่านถ่ายรูปเก็บความสวยงามและ

ความประทบัใจไดต้ามอธัยาศยั (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)  แลว้พาท่านชม

ซากรุะพนัตน้ ณ “ฮโิตะเมะเซม็บงซากุระ (HITOME SENBONZAKURA)” ทางเดนิรมิแมน่าํชิโรอชิิ มียาว

กวา่ 8 กม.ทีมีทิวแถวตน้ซากรุะเรยีงรายกนักวา่ 1200 ตน้ ทิวทศันข์องภเูขาซาโอที้ยงัมีหิมะปกคลมุ ตดักบัสีสนั

ของซากรุะนนัยิงทาํใหด้งูดงามมาก ซากรุะทีนีมีหลากหลายไมว่่าจะเป็นพนัธุโ์ซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากรุะ, 

ยาเอะซากนุะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหนา้ซากรุะนนัทีนีก็จะจดังานเทศกาลขนึทกุปี มีการออกรา้นและ

นกัทอ่งเทียวมากมายมาเยียมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจดัไฟไลทอ์พัใหไ้ดข้มซากรุะกลางคืนทีสวยงามชวนฝัน

ไปอีกแบบ  

 
 ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนนันาํท่านสู ่“สวนฮะนะมิยะมะ (HANAMIYAMA PARK)” เป็นหนึงในจดุชมวิวซากรุะทีมีชือเสียง และ

สวยงามมากทีสดุแห่งหนึงในญีปุ่ น ดว้ยความพิเศษของสถานทีเป็นภเูขาทงัลกู ซงึเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะบาน

สะพรงั สลบักบัไมด้อกและไมป้ระดบัหลากหลายชนิด นบัว่าเป็นสถานทีดงึดนูกัทอ่งเทียวทวัโลก เพือสมัผสักบั

บรรยากาศทีไมมี่ใครเหมือนของภเูขาซากรุะแห่งนี กนัอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียว(ความสวยงามของดอกซากุระ

..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) จากนนันาํท่านชม “ปราสาทสึรุกะ (TSURUGAJO CASTLE)” ทีถกูสรา้งขนึในปี

1384 มีการเปลียนผูป้กครองมาหลายครงัในช่วงทียงัเป็นภมิูภาคไอซ ุและถกูทาํลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบ

ชินปี1868 ซงึเกิดการจลาจลตอ่ตา้นรฐับาลสมยัเมจิ ทาํใหส้นิสดุยคุศกัดนิายดึอาํนาจท่านโทคกุาวา่โชกนุ 

ตอ่มาปราสาทไดถ้กูฟืนฟขูนึมาใหมด่ว้ยคอนกรตีในปี1960 เสรจ็สมบรูณใ์นปี2011 หลงัคาเดิมซงึเป็นสีเทา

กลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณไ์มซ่าํกบัปราสาทแห่งอืนในญีปุ่ น ปราสาทแหง่นีลอ้มรอบดว้ย

สวนสาธารณะสรุึกะในช่วงฤดใูบไมผ้ลปิระมาณกลางเดือนเมษายนทีนียงัเป็นสถานทีชมดอกซากุระทีไดร้บั

ความนิยมอีกแหง่หนงึของนกัท่องเทียวและชาวญีปุ่ น(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

(ไมร่วมค่าเขา้ชมตวัปราสาทดา้นใน) 



 
 ร ับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พักท  ีHOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทยีบเทา่ 
พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร ่หรอื เรยีกอีกอยา่งว่าออนนเซ็น เพือผอ่นคลาย

ความเมือยลา้ การอาบนาํแร ่จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมือยลา้ และยงั

ช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 
 

 

 
 ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนนันาํท่านสู ่“หมู่บา้นโออุจ  ิจกูุ (OUCHIJUKU)” หมูบ่า้นโบราณทีอดีตเคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะ

ถกูสรา้งเมือหลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่ นโบราณทีมงุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกนัสองฝังกิน

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

ขนึทะเบียนเป็นเขตอนรุกัษส์ิงปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาติ ซงึในปัจจบุนัหมูบ่า้นโบราณหลายหลงัในโอะอุ

ชิ จคูไุดร้บัการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีระลกึ รา้นคา้ขายสินคา้พืนเมือง รา้นอาหารและทีพกั

แบบญีปุ่ นเพือดงึดดูนกัท่องเทียว ปัจจบุนัมีนกัท่องมาเยียมชมหมูบ่า้นนีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี  

จากนนันาํท่านเขา้สู่ “เมืองนิกโก้” อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองทอ่งเทียวทีเป็นทีนิยมของ

วันทหีา้ หมู่บ้านโออุจ  ิจกูุ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคยีว - สวนชิบะซากุระอจิไิค -  
เมืองโตเกยีว - ย่านชินจกูุ  



นกัทอ่งเทียวทงัชาวญีปุ่ นและชาวตา่งประเทศ ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหนงึของอทุยานแห่งชาติ

นิกโก ้ยงัเป็นทีตงัของนาํตกและเสน้ทางชมทิวทศันที์กล่าวกนัวา่สวยงามทีสดุแห่งหนงึในญีปุ่ น จากนนันาํท่าน 

“สะพานชินเคียว(SHINKYO BRIDGE)” หรอืทีหลายๆคนจะรูจ้กักนัในชือว่า “สะพานศักดิสิทธ ิ” ไดร้บัการ

จดัอนัดบัใหต้ิด 1 ใน 3 ของสะพานทีสวยทีสดุของประเทศญีปุ่ น โครงสรา้งสะพานปัจจบุนัสรา้งขนึในปี 1636 

แตเ่รมิแรกทีสรา้งขนึไมเ่ป็นทีชดัเจน จนกระทงัปี 1973 ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชม 

 
 ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนนันาํท่านสู ่“สวนชบิะซากุระเมืองอ ิจไิค” พรมชิบะซากรุะลอ้มรอบแบบ 360 องศา เป็นความภาคภมิูใจ
ดา้นความกวา้งใหญ่ในระดบัทีใหญ่ทีสดุของเกาะฮอนช ูในช่วงกลางเดือนเมษายนจนถงึเดือนพฤษภาคม
พืนดนิของสวนสาธารณะแห่งนีจะเต็มไปดว้ยชิบะซากรุะสีชมพ ูพืนทีในการปลกูชิบะซากรุะมีประมาณ 2.4 
เฮคเตอร ์เป็นจาํนวนตน้กว่า 250,000 ตน้ ทิวทศันที์เปรยีบเสมือนกบัภาพตดัปะเมือมองจากจดุชมวิวก็ถือเป็น
ไฮไลทส์าํคญั ลิมรสโซบะทาํมืออย่างพิถีพิถนั ณ รา้นอาหาร และทีรา้นคา้ในสวนชิบะซากรุะมีผกัทอ้งถินและ
ตน้กลา้ของชิบะซากรุะขาย  จากนนันาํทกุท่านเดินทางสู ่“มหานครโตเกียว” เพือชอ้ปปิง “ยา่นชินจูกุ 
(SHINJUKU)” ย่านแหง่ความเจรญิอนัดบัหนงึของกรุงโตเกียว ทา่นจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และรา้นขาย
ของเป็นพนัๆ รา้น ซงึจะมีผูค้นนบัหมืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจดุนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญทา่นเลือกชม
สินคา้มากมาย อาทิ เครอืงใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือผา้, รองเทา้แฟชนั และเครอืงสาํอาง เป็นตน้ 

 
 รบัประทานอาหารคาํแบบอสิระ เพือใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 
 พักท  ีHOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทยีบเทา่ 

 

 

วันทหีก วดัอาซากุสะ + วิวโตเกยีวสกายทร ี - ตลาดปลาซกึิจ  ิ- ยา่นกนิซ ่า -  
เมืองใหม่โอไดบะ+หา้งไดเวอรซ์ติ  ี- ออิอนพลาซ่า 



 ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนนันาํทกุทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอิมทองคาํ ณ “วัดอาซากุสะ (ASAKUSA TEMPLE)” วดัทีไดชื้อว่าเป็น
วดัทีมีความศกัดิสทิธิ และไดร้บัความเคารพนบัถือมากทีสดุแห่งหนงึในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้
แมก่วนอิมทองคาํทีศกัดิสทิธิ ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซงึมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสิรมิงคล
ตลอดทงัปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีตงัของโคมไฟยกัษที์มีขนาดใหญ่ทีสดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร 
ซงึแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สดุของวดั ทีมีชือวา่ “ประตฟูา้คาํรณ” และถนนจากประตเูขา้สู่
ตวัวิหารทีประดิษฐานเจา้แมก่วนอิมทองคาํ มีชือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซงึเป็นทีตงัของรา้นคา้ขายของทีระลกึ
พืนเมืองตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีระลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ
เป็นของฝากของทีระลกึ แลว้ใหท้่านหามมุถ่ายรูปคูก่บั แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกียว
สกาย ทรี (TOKYO SKY TREE)” หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีสงูทีสดุในโลก โดยหอนีมีความสงู 634 
เมตร ทีบรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากบรเิวณวดัอาซะกสุะทีเต็มไปดว้ยกลนิอายแบบ
เมืองเก่าของเอะโดะ จากนนันาํทา่นสู ่“ตลาดปลาซกึิจิ (TSUKIJI MARKET)” ทสคึิจิ เป็นทีตงัเดิมของตลาด
ปลาทีใหญ่ทีสดุในโลก ซงึในยคุรุง่เรอืงของตลาด ทีนีเคยรองรบัอาหารทะเลสดมากกว่า ,  ตอ่วนั แมว้า่
ตลาดคา้สง่และการประมลูปลาทนู่าทีตลาดดา้นในจะถกูยา้ยไปยงัตลาดโทโยสเุมือเดือนตลุาคมค.ศ.  
ตลาดทสคึจิิรอบนอก กลุ่มผูค้า้และจาํหน่ายอาหารและเครอืงครวัอนัคกึคกั รวมถงึรา้นอาหารชนัเลิศของ
โตเกียวก็ยงัเปิดใหบ้รกิารอยู ่แมว้่าตลาดปลาจะยา้ยไปทีโทโยสแุลว้ แตร่า้นซูชิ อาหารทะเล และรา้นอาหารอืน 
ๆ อยา่งเช่น รา้นราเม็ง รา้นสตเูนือ และรา้นขา้วหนา้ไก่ ก็ยงัคงตงัอยูใ่นพืนทีตลาดทสคิึจิรอบนอก เชฟหลายคน
ของรา้นเหล่านีไดฝึ้กฝนและสงัสมประสบการณม์านบัสบิ ๆ ปี เมือเดนิไปตามถนนตา่ง ๆ คณุก็จะไดพ้บพ่อคา้
แมค่า้ทีขายไขม่ว้น อาหารทะเลยา่ง และขา้วปันขนาดยกัษ ์รวมถึงของทานเลน่อืน ๆ 

 
 รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

จากนนันาํท่านเดินเทียวชม “ย่านกินซ ่า (GINZA)” ศนูยก์ลางแหลง่ชอ้ปปิงชือดงั แบรนดเ์นมมากมาย 

สนกุสนาน กบัการชอ้ปปิง “ถนนชโูอ” บางครงัก็เรยีกวา่ “ถนนกินซา่” หรอืเลือกซือของหา้งดงั มิตสโุกชิ

และมตัสยึะ รา้นบตูคิ เครอืงสาํอางคช์นันาํจากทวัโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเครอืงใชไ้ฟฟ้ายงั “อาคารโซนี” ที

กลายเ ป็นจดุนดัพบ ดา้นนอกเตม็ไปดว้ยวยัรุน่ทีมายืนรอคูน่ดั ดา้นในเตม็ไปดว้ยเครอืงใชฟ้้ารุน่ลา่สดุและยงัมี

โชวรู์มของโตโยตา้อีกดว้ย จากนนันาํท่านสู ่“เมืองใหม่โอไดบะ (ODAIBA)” แหลง่ชอ้ปปิงชือดงัอีกแห่งของ

ญีปุ่ นซงึตงัอยู่รมิอา่วโตเกียว สถานทีออกเดทของหนุ่มสาวญีปุ่ นทีไดร้บัการโหวตวา่ “โรแมนติคทีสดุ” ของ

โตเกียว แลว้นาํทา่นสู ่“หา้งไดเวอรซ์ติ ี (DIVERCITY TOKYO PLAZA)” ซงึเป็นอีกหนงึสถานทีถกูสรา้ง



ขนึมาเพือดงึดดูนกัทอ่งเทียวทงัชาวญีปุ่ น และชาวตา่งชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” 

แหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ทีมีรา้นคา้ตา่งๆ มารวมตวักนัอยูถ่งึ  รา้น รวมทงัยงัมีฟู๊ ดคอรท์ และ รา้นอาหารชือ

ดงัอีกดว้ย รวมถึง ยงัมีรา้นแบรนดเ์นมชือดงั ใหท้่านไดช้อ้ปปิงกนัอยา่งจใุจ กบัรา้นแบรนดเ์นมชือดงัตา่งๆ

มากมาย…..ท่านจะไดช้ม “หุน่ยนต ์GUNDAM ตวัโตเท่าขนาดจรงิ ยืนรอตอ้นรบัท่านทีดา้นหนา้ของหา้ง ที

เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องสถานทีแหง่นี จากนนันาํทกุทา่นเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูย์

รวมแหง่สนิคา้นานาชนิด ไมว่า่จะเป็นขนมญีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นเลือก

ซือสนิคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 
 รบัประทานอาหารคาํแบบอสิระ เพือใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านเดินทางสู ่“สนามบนิฮาเนดะ” เพือเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

 

 
00.35 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES โดยเทียวบินที JL033  

05.00 น.   เดนิทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเตม็เปียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมตา่งๆทีระบใุนรายการนีอาจมีการปรบัย่าน และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันียงัคงไวซ้งึระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะคาํนงึถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสาํคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

อัตราค่าบร ิการเดนิทาง : 14-20 เมษายน  2566 (วันสงกรานต )์ 

สาํหรบัคณะเดินทาง  30  ทา่นขนึไป (การ ันตอีอกเดนิทาง 20ทา่น) 

ผูใ้หญ่ 69,900 บาท 

เดก็อาย ุ - ปี / มีเตียง  69,900 บาท 

วันทเีจด็  สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ  



เดก็อาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง 67,900 บาท 

พกัเดียวจา่ยเพิม (จากราคาผูใ้หญ่) 10,000 บาท 

ไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลด (ทงัเดก็และผูใ้หญ่) สอบถาม 
เดก็ทารก อายุตาํกว่า  ปี (ณ. วันเดนิทาง) เช ็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 
 

อัตราค่าบร ิการนีประกอบดว้ย 2 ส่วน 
1.ค่าทพี ักและบร ิการอนืๆ ทเีกยีวข ้องในตา่งประเทศ (ไมร่วมคา่ตวัเครอืงบนิ) 

2.ค่าตวัเคร ืองบนิ  JAPAN AIRLINES 
 
อัตราค่าบร ิการนีรวม 
o ตวัเครอืงบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินทีระบใุนโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร ์

o คา่ธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรยีกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที 27/12/2565) 

o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมทีพกัตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัิเหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายตุาํกว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุตัิเหตทุา่นละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลทงัสขุภาพและอบุตัเิหต ุ1,500,000 บาท  
ประกนัสขุภาพคุม้ครองคา่รกัษา COVID-19 ตามเงือนไขเขา้ประเทศญีปุ่ น 

o การบร ิการของมัคคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง  ทา่น  
o นาํดืมทีญีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 5 วนั) 
 
อัตราค่าบร ิการนีไม่รวม 
o คา่ภาษีมลูค่าเพิม % + หกั ณ ทีจ่าย % 

o คา่ธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรยีกเก็บ อาจรวมถึงมีการเรยีกเก็บเพมิเติมในภายหลงั 
o คา่ทาํหนงัสือเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
o คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครอืงดืมในหอ้งพกั และคา่อาหารทีสงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o คา่อาหารและเครอืงดืมทีสงัพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบรษัิทจดัให ้ในรายการทวัร ์
o คา่นาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (23 กิโลกรมั*2ใบ ตอ่ท่าน) 
o คา่ทาํใบอนญุาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรอื คนตา่งดา้ว 



o คา่เปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลียนคนเดินทาง (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที) 
 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดนิทางแทน 

o คา่ธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 4,0  เยน (ประมาณ 1,0  บาทไทย) หรอื ตามความพงึพอใจ 
 
เงอืนไขการสาํรองทนีัง / ชาํระเงนิ  
o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมัดจาํ (ทวัร  ์30,000 บาท) 
o สว่นทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนนัถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 
กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑเ์กียวกับการกาํหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบร ิการคืนใหแ้ก่นักทอ่งเทยีว 2563 

 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนัขนึไป ก่อนวนันาํเทียวคืนเงินทงัหมด  
(โดยหกัจากคา่ใชจ้่ายจรงิ เช่น คา่วีซา่ คา่มดัจาํ ของบตัรโดยสารเครอืงบิน คา่ใชจ้่ายทีจาํเป็นอืนๆ ) 

 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนันาํเทียว คืนเงิน 50 % ของคา่ทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธค์ืนเงินในทุกกรณี 
(สาํคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ  กาํหนดให้บร ิษัทจะตอ้งชาํระค่าตวัเคร ืองบนิ 100% ก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า วัน ในส่วนของการชาํระค่าตัวเคร ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคืนเงนิใหก้ับผู้เด ินทางได้) 
 
เงอืนไขและข้อกาํหนดอืนๆ  
o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนหรอืยกเลิกการเดนิทาง หากคณะทวัรมี์ผูเ้ดินทางตาํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร้ว่มเดินทางไมถ่ึงจาํนวนทีระบ)ุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัวเคร ืองบนิภายในประเทศหรือออกตัวโดยสารระหว่างประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้

ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีสาํรองทีนงั หากไมมี่การแจง้เรอืงไว ้จะไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่เสียหายทีเกิดขนึจากตวัเครอืงบิน
ดงักล่าวได ้

o กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ทีไมเ่กียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทาง หากทางสายการบินไมอ่นญุาตให ้เช็คอิน 
หรอืตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนนัๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทไมร่บัผิดชอบทกุกรณี 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และภาษีตวัทกุชนิดเพิม หากสายการบินปรบัขนึก่อนวนัเดินทาง 
o หากทา่นไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตวัเครอืงบินขากลบัซงึยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการทอ่งเทียวนี หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่น ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอ

คืนคา่บรกิารได ้ 
o คา่บรกิารทีท่านชาํระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้าํระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแต่ละแหง่

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากทา่นมีเหตอุนัใดทีทาํใหท้า่นไม่ไดท้อ่งเทียวพรอ้มคณะตามรายการทีระบไุว ้ท่านจะขอคืน
คา่บรกิารไมไ่ด ้ 

o หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซงึ
อยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิทีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรอืทงัหมด  

o หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่่าประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์่านอืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบรษัิทฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดตอ่ชว่ยเหลือทา่นเป็นระยะ 

o บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรอื คน
ตา่งดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสทิธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  



o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรอืลา่ชา้ของสายการบิน
, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทีตา่ง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ  

o บรษัิทฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แตจ่ะไมร่บัผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทงันีทางบรษัิทฯ จะยดึถือ
และคาํนงึถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั 

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


