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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สนุกสนำนกบักำรปำรต้ี์ 
ใต้ต้นซำกรุะในยำมค ำ่คืน พร้อมนอนเรียวคงั แช่น ้ำแร่ 2 คืน  

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอซำก้ำ เกียวโต นำโกย่ำ ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกียว นิกโก้ 
เกียวโต วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมเสาโทรอิ ิณ  
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ศาลเจ้าเฮย์อนั 
ในช่วงฤดใูบไมผ้ลจิะเตม็ไปดว้ยดอกซากุระทีก่ าลงัผลบิาน ทัง้สขีาวและชมพเูตม็สวน 

ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำน่ะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น, อสิระกบัการ
เลอืกซือ้สนิคา้กว่า 165 แบรนดด์งัที ่โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอำทเ์ลท 

ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขำไฟฟจิู,  
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็, 

เยีย่มเยอืนหมูบ่า้นน ้าใสโอชิโนะฮคัไค ทีต่ดิอนัดบั1ใน100 เรือ่งความใสสะอาดของน ้า 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกสุะ, ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งใจกลางกรงุโตเกยีว 
ย่ำนชินจกุ,ุ อิออน มอลล ์แหล่งชอ้ปทีร่วมสนิคา้ไวห้ลากหลาย  
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นิกโก้ ชมความสวยงามของน ้ำตกเคง่อน น ้าตกชื่อดงัของเมอืงมรดกโลก ชมศำลเจ้ำโทโชก ุ
งานสถาปัตยกรรมชัน้เยีย่มอายกุว่า 390 ปี ชมสะพำนชินเคียว ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็น
สะพานทีส่วยงามอกีแห่งของบรรดาสะพานไมโ้บราณในญีปุ่่ น, สนุกสนำนกบัปำรต้ี์
ใต้ต้นซำกรุะภำยในงำนเทศกำลซำกรุะ “HANAMI PARTY 2018”  

โยโกฮำม่ำ พิพิธภณัฑร์ำเมง็ สถานทีท่ีร่วบรวมรา้นราเมง็ชื่อดงัจากเมอืงต่างๆ ทัว่ประเทศญีปุ่่ น 
 

ทานบฟุเฟตข์าป ู+ เท่ียวเต็มทกุวนั!! 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 11-17 เมษำยน 2561(ช่วงเทศกำลสงกรำนต)์ 

วนัแรก               สนำมบินสวุรรณภมิู  

 

20.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพ่ือท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

23.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัท่ีสอง              สนำมบินคนัไซ >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศำลเจ้ำฟชิูมิ อินำริ 
                             >> ศำลเจ้ำเฮยอ์นั >> นำโกย่ำ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.00 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส วดัทีใ่หญ่และ
มปีระวตัศิาสตรย์าวนาน ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนั
ตามแนวนอนตัง้จากพื้นดินขึ้นมารองรบัระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปู ในการ
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ก่อสรา้ง หากแต่ใชว้ธิกีารตอกเขา้ลิม่คลา้ยกบัการสรา้งเรอืนไทย นมสัการพระโพธสิตัวอ์ว
โลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมอืงเกยีวโตจากมุมสูงไดส้วยงาม เชญิดื่ม
น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทาง
สมัผสักับร้านค้าญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมยัเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้า
พื้นเมอืงและของที่ระลึกเกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น 
เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็น
พเิศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท้หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ ผกัดอง
ญี่ปุ่ น ส าหรบัคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเท้า มะเขอืยาว ฯลฯ, 
ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชื่อไม่แพ้ จงัหวดัชซุิโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่องเซรามคิญี่ปุ่ น 
ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึอกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ป็นทีน่ับถอืของ

ชาวญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และในบรเิวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพ
จิง้จอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายงัโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที่มมีากกว่ารอ้ยต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าเฮยอ์นั ซึ่งสรา้งในโอกาสเฉลมิ
ฉลองการก่อตัง้เมอืงเกยีวโตครบ 1,100 ปี ในปีค.ศ.1895 ร่วมชมสวนซากุระ ซึง่เตม็ไป
ดว้ยดอกซากุระทีก่ าลงัผลบิาน ทัง้สขีาวและขมพูเตม็สวนรายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศที่
งดงาม เหมาะแก่การเก็บภาพประทับใจและถ่ายภาพคู่กับดอกไม้ประจ าชาติญี่ปุ่ น 
นอกจากนี้ยงัไดเ้ขา้ชมการตกแต่งสวนแบบญี่ปุ่ น ซึง่หาชมไดย้ากยิง่ ไดเ้วลาอนัสมควร 
น าท่านเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NAGOYA KANKO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสำม              นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำน่ะ >> โกเทมบะ เอำทเ์ลท็ >> คำวำกจิูโกะ  
                            >> ศำลเจ้ำอำรำครูะ เซน็เกน็  
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เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบฮำมำน่ะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลขนาดใหญ่ และยงั

เป็นจุดแวะพักรถที่ใหญ่ที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยว  ภายในบริเวณนัน้ จะมีร้านค้า
มากมายหลากหลายทีข่ายสนิคา้ทีม่สี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ลองพายปลา
ไหล, ก้างปลาไหลอบกรอบและเลอืกซื้อผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก จากนัน้
ออกเดนิทางสู่เมืองยำมำนำชิ ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสน
งดงามของสองขา้งทางทีอุ่ดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่เขต วนอทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อน าท่านสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม  

เอาท์เลท็ ที่รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนั ให้ท่านได้อิสระกบัการเลอืกซื้อ
เลอืกชมสนิค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, 
Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกี
มากมาย นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคา
สนิค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็น
สวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ศำลเจ้ำอำรำคุ
ระ เซ็นเกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาดใหญ่สแีดงห้าชัน้ ตัง้อยู่บนเนิน
เขาที่สามารถมองเห็นเมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่างชดัเจนและ
งดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสนัติภาพปีค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพ
ทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขาไฟฟูจริว่มกบัเจดยีห์า้ชัน้  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม KAWAGUCHIKO PARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษท่ีมีขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิมสไตล์
ญ่ีปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                         จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีส่ี                 ยำมำนำชิ >> โอชิโนะ ฮคัไค >> ภเูขำไฟฟจิู >> โตเกียว >> ชินจกู ุ 
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เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบน

ภูเขาไฟฟูจ ิทีใ่ช้เวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดนิและแทรกซมึไปยงับ่อน ้าแต่
ละบ่อ ดงันัน้น ้าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน ้าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 สถานที่
แห่งนี้ยงัได้ถูกเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาตทิี่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ น
อกีด้วย จากนัน้เดนิทางสู่ ภเูขำไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ที่
ระดบัความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่
ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วน
สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัสนิท และมคีวามสูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น
จากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่มหำนครโตเกียว เพื่อชอ้ปป้ิงที่ย่ำนชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั ทีไ่ม่ว่า

นักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่องจากมสีินค้ารองรบักับ
ความต้องการของนักท่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็นแบรนดเ์นมชัน้น า สนิคา้น าสมยั ขนมญี่ปุ่ น
ทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อสิระให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าตาม
อธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
โรงแรมท่ีพกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีห้ำ              โตเกียว >> นิกโก้ >> น ้ำตกเคง่อน >> ทะเลสำบชเูซน็จิ >> ศำลเจ้ำโทโชก ุ
                           >> คินูกำว่ำ >> ชมสวนซำกรุะ 
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เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ "นิกโก้" เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงมากในดา้นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจทีส่วยงาม

และแสนสงบ และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง้เดมิ ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบั
ทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติสลับกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของ
ชาวบ้าน เพื่อน าท่านชมความงามของ "น ้ำตกเคง่อน" น ้าตกที่สูงที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ่ น เดนิทางสู่ "จดุชมววิ" โดยการ "ลงลฟิท"์ ไปชัน้ล่างทีท่่านสามารถดื่มด ่ากบัภาพ
ของน ้าตกแห่งนี้ไดง้ดงามมาก พรอ้มสมัผสักบัสายน ้าทีเ่ยน็ชื่นฉ ่าใจ  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบชูเซ็นจิ ณ เชงิเขานันไต ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟนันไต ท าให้ลาวาไหลลงมาก่อตัวเป็นแอ่งที่บรเิวณเชิงเขา โดย
ปัจจุบนัเป็นที่ตัง้ของสถานที่พกัผ่อนและรสีอรท์มากมาย จากนัน้น าท่านชม "ศำลเจ้ำ
โทโชก"ุ ทีเ่ก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตัง้แต่สมยัโชกุนโตกุกาว่า อเิอยะส ึชมสถาปัตยกรรม
ไมแ้กะสลกัเป็นรปูลงิปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถงึการใชช้วีติที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัเรื่องราว
ของผูอ้ื่น ซึง่เป็นแนวทางการด ารงชวีติทีผ่าสุกของชาวญี่ปุ่ นในยุคนัน้ อกีอกีหนึ่งปตมิา
กรรมที่พลาดไม่ได้คอืภาพแกะสลกัแมวหลบั เป็นตวัแทนสญัลกัษณ์ของความสงบสุ
จของชาวญี่ปุ่ น ชมความสวยงามของเจดยี์ 5 ชัน้ ตามแบบสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่ น
โบราณ ศาลเจา้แห่งนี้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก้ใหเ้ป็นหนึ่งในมรดก
โลกทางวฒันธรรมอีกด้วย ห่างจากศาลเจ้าโทโชกุออกไปไม่ไกลนักท่านจะพบกบั 
“สะพำนชินเคียว” สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิรองรบัน ้าหนัก ซึ่งเป็นสะพานที่สวยงาม
อกีแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไมข้องญี่ปุ่ น ทาดว้ยสแีดง สมยัก่อน สะพานนี้ใช้เฉพาะ
เจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระวงศเ์ท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยาคะ  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KINUGAWA PLAZA หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
น ำท่ำนเดินเท้ำสู่งำน “HANAMI PARTY 2018” สมัผสัประสบกำรณ์พิเศษ นัง่ทำน
อำหำรค ำ่ใต้ต้นซำกรุะท่ีประดบัไฟสวยงำม พร้อมทัง้ชมกำรแสดงต่ำงๆ การนัง่
ทานอาหารใตต้น้ซากุระในช่วงฤดใูบไมผ้ล ิถอืเป็นประเพณญีีปุ่่ นที่สบืทอดกนัมาอย่าง
ยาวนาน เพราะช่วงเวลาทีซ่ากุระจะบานสะพรัง่สวยงามนัน้เป็นช่วงเวลาสัน้ๆ เป็น
ช่วงเวลาทีทุ่กคนจะออกมานัง่สงัสรรคใ์ตต้น้ซากุระ ชื่นชมบรรยากาศ มคีวามสุขไปกบั
การไดอ้ยูก่นัพรอ้มหน้าไมว่่าจะเป็นครอบครวั พนกังานในบรษิทั กลุ่มเพื่อน ชาวญีปุ่่ นมี
ความเชื่อว่าซากุระ สื่อถงึความสามคัคแีละเป็นสญัลกัษณ์ถงึการเริม่ตน้ใหม่ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่(เบนโตะ*) ภำยในงำนเทศกำล 
ภำยในโรงแรมให้ท่ำนได้ผอ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ ซ่ึงชำวญ่ีปุ่ นเช่ือว่ำ
น ้ำแร่ธรรมชำติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไข้เจบ็ ผิวพรรณเปล่งปลัง่มีชีวิตชีวำ 
และช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
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*เบนโตะ อำหำรกล่องแบบญ่ีปุ่ น เป็นอำหำรลกัษณะแห้งๆ มีทัง้แบบทอด น่ึง 
และผกัผลไม้สด โดยวตัถดิุบท่ีใช้ จะแตกต่ำงกนัไปตำมฤดกูำล 
 

 
 
 

วนัท่ีหก                คินูกำว่ำ >> เกบ็สตรอเบอรร่ี์ >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >>  
                             อิออน มอลล ์>> โยโกฮำม่ำ >> พิพิธภณัฑร์ำเมง็ >> สนำมบินฮำเนดะ 

 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สวนสตรอเบอร์รี่ เพื่อให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์การเก็บ   

สตรอเบอรร์ีส่ดๆ ทาน ซึ่งการปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี่ปุ่ นนัน้ จะเน้นในเรื่องของ
ความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเดด็ทานไดใ้นทนัทโีดยไม่ต้องกลวัสารเคมี
ปนเป้ือน จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัเขา้เมืองโตเกียว 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย เดนิทางสู่ วดัอำซำกสุะ มชีื่ออยา่งเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่

นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมี
พระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเข้าวดัมี
โคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัทีน่ักท่องเทีย่วนิยมถ่ายรูป
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลไดว้่าประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเขา้มา
จะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองที่
ระลกึสไตลญ์ีปุ่่ นใหเ้ลอืกซือ้หา และขนมส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็น
ซุม้ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ ท่าน
สามารถชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower 
แลนด์มารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิง่ก่อสร้างที่สูง



P a g e  | 8 

 

SAKURA PARTY OSAKA – TOKYO 7DAYS 4NIGHTS BY TG 11-17 APRIL 2018 

ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีวสกายทรสีรา้งขึน้เพื่อเป็นหอส่ง
สญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิค้า
ขนาดใหญ่ อิออน มอลล ์เพื่อซือ้ของอุปโภคบรโิภคต่างๆ ไมว่่าจะเป็นกาแฟ, ชาเขยีว, 
ขนมขบเคีย้ว ไปจนถงึเสือ้ผา้ เครื่องส าอางคฯ์ลฯ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่
เมืองโยโกฮำม่ำ พาท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ราเมง็ ราเมง็เป็นบะหมีน่ ้าของญี่ปุ่ น ซึ่งมี
ต้นก าเนิดมาจากประเทศจนี ที่มาของราเม็งเชื่อว่ามาจากประเทศจนี ถึงแม้ว่าไม่มี
ประวตัศิาสตรบ์นัทกึไวแ้น่ชดั ราเมง็เริม่เป็นทีน่ิยมในยุคโชวะ ภายหลงัสงครามโลกครัง้
ที่ 2 แป้งราคาถูกจากสหรฐัอเมรกิาได้เขา้มาสู่ตลาดญี่ปุ่ น และขณะเดยีวกบัที่ทหาร
ญีปุ่่ นไดก้ลบัมาจากการรบทีป่ระเทศจนี ทหารญีปุ่่ นไดคุ้น้เคยกบัอาหารจนีมาก่อนท าให้
ราเมง็มกีารขายไดด้ยีิง่ขึน้ พพิธิภณัฑร์าเมง็ถอืกนัว่าเป็น food amusement park  ท่าน
จะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ย้อนยุค มีร้านราเม็งให้เลือกชิมกันตามใจชอบ 
นอกจากรา้นราเมง็กย็งัมรีา้นขนมยอ้นยคุ ใหไ้ดล้องซือ้หากนันอกจากราเมง็ ส่วนชัน้บน
จะเป็นรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กี่ยวกบัราเมง็ เช่น ถ้วยชาม หรอื เสน้ทีเ่อาไวท้ าราเมง็ 
นอกจากนัน้กจ็ะมขีองทีร่ะลกึจ าหน่ายอกีดว้ย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ พิพิธภณัฑร์ำเมง็ตำมอธัยำศยั 
ได้เวลำสมควรน ำท่ำนสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
 

วนัท่ีเจด็                สนำมบินฮำเนดะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 

 

00.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. ถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 
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ก าหนดการเดินทาง 11-17 เมษายน 2561  

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 67,900.-  บาท 36,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 61,300.-  บาท 33,300.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 51,000.-  บาท 27,900.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,000.-  บาท 11,000.-  บาท 
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*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
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รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 

 

 
 
 
 


