
P a g e  | 1 

 

CHARMING SAKURA 7DAYS 4NIGHTS BY TG 11-17 / 12-18 / 13-19 APRIL 2018 

CHARMING SAKURA 

7D4N BY TG 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั  

สู่เมืองนำรำ มิเอะ นำโกย่ำ ชิสึโอกะ โตเกียว โยโกฮำม่ำ 
นำรำ ชมซำกรุะทีอ่อกดอกบานสะพรัง่ไปทัว่บนเนินเขาโยชโินะ 

มิเอะ เทีย่วชม หมู่บ้านนินจาอิกะ เพลดิเพลนิและไดร้บัความรูเ้กีย่วกบันกัรบสายลบัแบบ
ฉบบัญีปุ่่ น, ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจา้ชนิโตทีม่อีายเุก่าแก่ 2,000 ปี, ชอ้ปป้ิงสนิคา้จใุจใน
บรรยากาศสไตลเ์มอืงนิวออรล์นีที ่แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลต็, ชมเทศกาลประดบั
ไฟทีม่ชีื่อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ นที ่สวนนาบานะโนะซาโตะ 

ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำน่ะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขำไฟฟจิู,  
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็, 
 เยีย่มเยอืนหมูบ่า้นน ้าใสโอชิโนะฮคัไค ทีต่ดิอนัดบั1ใน100 เรือ่งความใสสะอาดของน ้า, 

เพลิดเพลินกบักำรเกบ็ผลสตรอเบอรร่ี์สดๆ จำกสวน 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกสุะ, ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งใจกลางกรงุโตเกยีว 
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ย่ำนชินจกุ,ุ อิออน มอลล ์แหล่งชอ้ปทีร่วมสนิคา้ไวห้ลากหลาย และอสิระเตม็วนัให้
ท่านไดเ้ลอืกเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเอง 

ไซตำมะ เดนิเล่นชมสถาปัตยกรรมเมอืงโบราณที ่เมืองคำวำโกเอะ 

โยโกฮำม่ำ พิพิธภณัฑร์ำเมง็ สถานทีท่ีร่วบรวมรา้นราเมง็ชื่อดงัจากเมอืงต่างๆ ทัว่ประเทศญีปุ่่ น 
 

ทานบฟุเฟตข์าป ู+ เท่ียวเต็มทกุวนั!! 
 
ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 11-17 / 12-18 / 13-19 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 >> นำรำ >> ชมซำกรุะท่ีเนินเขำโยชิโนะ >> วดัโทไดจิ 
                             >> มิเอะ >> หมู่บำ้นนินจำอิกะ  

 

 
 
 
 
 
 

07.00 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองนารา เพื่อน าท่านชมซากรุะท่ีบริเวณเนินเขาโยชิโนะ 
สถานทีช่มซากุระทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น โดยบรเิวณภูเขาโยชโินะนัน้ 
มตี้นซากุระมากกว่า 30,000 ต้น กว่า 200 สายพนัธุ์ เมื่อดอกซากุระบานสะพรัง่พรอ้ม
กัน ท าให้ทิวทัศน์บริเวณภูเขาทัง้ลูกนัน้ถูกปกคลุมไปด้วยดอกซากุระ เป็นภาพที่
สวยงามประทบัใจ  
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่วดัโทไดจิ รว่มกราบไหว ้“หลวงพ่อโต” พระพุทธรปูสมัฤทธิอ์งคใ์หญ่ที่

ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัครสิศตวรรษที่ 8 ตวัพระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 
ตัน ซึ่งอาคารไม้อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ได้รบัการบันทึกลงในกิน
เนสบุ๊คว่าเป็นวหิารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และถอืไดว้่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่
ส าคญัทีสุ่ดของเมอืงนารา นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิและ
รว่มถ่ายรปูกบักวางแสนเชื่องทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่เมอืงมิเอะ  
น าท่านสู่ หมู่บ้านนินจาอิกะ นินจาเปรยีบเสมอืนนักรบกึ่งสายลบั ทัง้ท าหน้าที่ลอบ
สงัหาร สบืขา่วลบัในสมยัก่อน ทีน่ี่คอืพพิธิภณัฑน์ินจาสายอกิะทีทุ่กท่านจะไดเ้หน็อาวุธ
และขา้วของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยงัมบี้านกลของนินจาที่ในอดตีเคยมนีินจา
อาศยัอยู่จรงิซึ่งมทีัง้ช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลบั ทางลบัประตูกลมากมาย ไดท้ัง้ความ
สนุกเพลดิเพลนิและความรูเ้กี่ยวกบันักรบสายลบัแบบฉบบัญี่ปุ่ น นอกจากนี้ยงัมกีาร
แสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธติวชิานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็น
นินจาดูสกัครัง้ก็มชีุดนินจาให้เช่าและขายอกีด้วย (ค่าชมโชวแ์ละค่าชุดนินจา ไม่ได้
รวมอยู่ในราคาทวัร)์  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม MISUGI RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
*** ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษท่ีมีขาปใูห้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปพูร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด *** 
หลงัอาหารค า่ อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้
แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสำม              มิเอะ >> ศำลเจ้ำอิเสะ >> แจส๊ดรีม นำกำชิม่ำ เอำทเ์ลต็ >> สวนนำบำนะ                                               
                             โนะซำโตะ >> นำโกย่ำ  

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจา้ชนิโตเก่าแก่ มอีายุกว่า 2,000 ปี ตวั
ศาลเจา้ถูกสรา้งและออกแบบตามสถาปัตยกรรมโบราณ บรเิวณศาลเจา้ชัน้ใน (Inner 
Shrine) เรยีกว่า โคไตจงิงุ หรอืไนกู (Kotaijingu - Naiku) สรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพเจา้แห่ง
ดวงอาทติย ์อะมาเทราส ึ และเป็นสถานทีเ่กบ็รกัษากระจกศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 3 สมบตัใิน
ต านานของญีปุ่่ น จากนัน้เดนิทางสู่ แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลต็  

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในแจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์เลต็ 
บ่ำย แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์เลต็ (JAZZDREAM NAGASHIMA OUTLET) หนึ่งใน MITSUI 

OUTLET PARK ซึ่งเป็น OUTLET MALL ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร 
ที่นี่จงึรวบรวมรา้นค้าแบรนด์เนมชัน้น า รา้นอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆ  มากมาย 
มรีา้นค้ามากกว่า 240 รา้นให้ท่านได้เลอืกชมิเลอืกช้อปกนัตามอธัยาศยั  โดยที่นี่
เลอืกออกแบบให้มสีไตล์ๆ คล้ายกบัเมอืงนิวออรล์นีส์ ซึ่งเป็นเมอืงท่าทางตะวนัตก
ของอเมรกิา จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็นสวน
ดอกไมท้ี่ได้รวบรวมดอกไมจ้ากหลายสถานที่ทัง้ในและนอกประเทศญี่ปุ่ น เป็นสวน
ดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งที่ได้รบัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุ์
ดอกไมห้รอืว่าลกัษณะของการจดัสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไมท้ี่
เปลี ่ยนแปลงกนัออกไปตามฤด ูกาล  โดยช่วงเดอืนตุลาคมไปจนถงึต ้นเดอืน
พฤษภาคม จะมเีทศกาลประดบัไฟท่ีสวนดอกไม้ในช่วงหวัค า่ ซ่ึงการจดัแสดง
เทศกาลประดบัไฟ หรือ ILLUMINATION นัน้ ในแต่ละปีจะมีธีมท่ีแตกต่างกนัไป 

เป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่ นและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยติดอนัดบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีควรไปอย่างย่ิงในเวบ็ไซต์ TRIP ADVISER  อีกด้วย  

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัภายในสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA HOTELหรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี                 นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำน่ะ >> ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็ >>  
                           ภเูขำไฟฟจิู  
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เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบฮำมำน่ะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลขนาดใหญ่ และยงั

เป็นจุดแวะพักรถที่ใหญ่ที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยว  ภายในบริเวณนัน้ จะมีร้านค้า
มากมายหลากหลายทีข่ายสนิคา้ทีม่สี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ลองพายปลา
ไหลและเลอืกซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืงยามา
นาช ิระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทางทีอุ่ดม
สมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย ออกเดนิทางสู่ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยี์ขนาด

ใหญ่สแีดงหา้ชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใิน
ระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลกึถึงสนัติภาพปีค.ศ.1963 
ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดีย์ห้าชัน้ 
จากนัน้เดนิทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ที่ระดบั
ความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัสนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

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

                       จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีห้ำ                 ยำมำนำชิ >> โอชิโนะ ฮคัไค >> เกบ็สตรอเบอรร่ี์ >> โตเกียว >> ชินจกู ุ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบน
ภเูขาไฟฟูจ ิทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พืน้ดนิและซมึซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละ
บ่อ ดงันัน้น ้าทีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 สถานทีแ่ห่ง
นี้ยงัได้ถูกเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติที่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ นอีก
ด้วย จากนัน้เดนิทางสู่สวนสตรอเบอรร์ี่ เพื่อให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์การเก็บ   
สตรอเบอรร์ีส่ดๆ ทาน ซึง่การปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี่ปุ่ นนัน้ จะเน้นในเรื่องของ
ความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเดด็ทานไดใ้นทนัทโีดยไม่ต้องกลวัสารเคมี
ปนเป้ือน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินจูก ุย่านช้อปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาตใิดๆ ก็

ต้องมาช้อปป้ิงที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความต้องการของนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมชัน้น า สนิค้าน าสมยั ขนมญี่ปุ่ นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึง
ร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น  สินค้า
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
โรงแรมท่ีพกั DAY NICE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีหก              โตเกียว >> ไซตำมะ >> เมืองเก่ำคำวำโกเอะ >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ 
                           >> อิออน มอลล ์>> โยโกฮำม่ำ >> พิพิธภณัฑร์ำเมง็ >> สนำมบินฮำเนดะ 

 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัไซตำมะ น าชมเมืองคำวำโกเอะ ซึง่เป็นเมอืงเก่าทีม่มีา

ตัง้แต่สมยัยคุเอโดะทีม่กีารอนุรกัษ์สภาพบา้นเมอืงเก่าและบรรยากาศไวอ้ย่างดี บรเิวณ
ทีเ่ป็นเมอืงเก่าก็ยงัเปิดท าการคา้ ขายของจ าพวกของที่ระลกึและสนิค้าท้องถิน่ในตกึที่
เคยใช้เป็นคลังสินค้าสมยัก่อน แต่ได้ท าการสร้างใหม่ให้คงรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบเดิม แต่เปลี่ยนวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นวสัดุกันไฟ เนื่องจากสมยัเอโดะ 
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บา้นเรอืนสรา้งดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมือ่เกดิเหตุไฟไหมก้ม็กัลามไปทัว่เมอืงอย่างรวดเรว็ 
โดยของขึ้นชื่อที่คาวาโกเอะคือ มนัหวาน ที่รสชาติหวานล ้า นอกจากนี้ยงัมีตรอก     
ขนมหวาน ที่ขายของจ าพวกขนมหวานโบราณของญี่ปุ่ นอีกด้วย จากนัน้น าท่าน
เดนิทางกลบัเขา้เมอืงโตเกยีว 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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
ซุม้ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยูอ่กีซุม้หนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ ท่าน
สามารถชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower 
แลนด์มารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิง่ก่อสร้างที่สูง
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 
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00.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. ถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 
 

ก าหนดการเดินทาง 11-17 / 12-18  เมษายน 2561  

 
 

ก าหนดการเดินทาง 13-19 เมษายน 2561  

 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 63,900.-  บาท 33,000.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 57,900.-  บาท 29,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 48,500.-  บาท 24,900.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,000.-  บาท 11,000.-  บาท 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 61,900.-  บาท 33,500.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 55,900.-  บาท 30,300.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 46,900.-  บาท 25,300.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,000.-  บาท 11,000.-  บาท 
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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 
*** 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 
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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 าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   


