
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

            
** ชมเหล่าดอกไมน้านาพนัธุ์อาธิ วสีทเีรีย, ป๊อปป้ี, เบบีบ้ลูอายส์ 
**ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ  
**ยอ้นยคุกบัหมู่บา้นโบราณสมยัเอโดะ หมู่บ้านโออจุิ จูกุ 
** ชมความงามและทศันียภาพของ “อ่าวมตัสึชิมะ” ท่ีติดอนัดบั1ใน3ของญ่ีปุ่น 
** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามท่ีรังสรรคโ์ดยธรรมชาติ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 15-20 เมษายน 2561 (วนัสงกรานต)์ 
16-21 เมษายน 2561 (หยดุชดเชยวนัสงกรานต)์ 

 

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเท่ียวบินกบัเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบนินาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ชมดอกซากรุะสวนซึซึจิงะโอคะ - เมืองเซนได - ย่านอจิิบันโจ 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  



 จากนั้นน าท่านชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไมริ้มทะเลขนาดใหญ่มีพื้นท่ีติด
กบัมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอิบะระกิ  ภูมิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไมมี้ทั้งหมด 8 
จุดหลกัๆ มีดอกไมป้ระจ าฤดูกาลหลายสายพนัธ์ุหมุนเวยีนออกดอกอวดโฉมใหช้มกนัไดท้ั้งปี ชม ดอกป๊อปป้ี ท่ี
จะบานอวดความสวยงามใหช้มกนัเตม็พื้นท่ี และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทัว่ทั้งเนินเขาจะ
กลายเป็นทอ้งทุ่งสีฟ้าอ่อนท่ีเตม็ไปดว้ยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบ้ลูอายส์, (Baby Blue Eyes) กวา่ 4 
ลา้นตน้ โลกแห่งสีฟ้าท่ีรวมดอกนีโมฟีลา ทอ้งฟ้า และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าทุกท่าน ชมดอกซากุระ “สวนซึซึจิงะโอคะ” ตั้งอยูใ่จกลางเมืองเซ็นได นบัเป็นจุดชมซากุระท่ีสวย
ท่ีสุดของเมืองเซ็นได จากการท่ีมีตน้ซากุระสายพนัธ์ุโซเมอิ โยชิโนะมากกวา่ 1,000 ตน้ ซ่ึงเวลาถึงฤดูใบไมผ้ลิ
ท่ีน่ีก็จะเตม็ไปดว้ยสีน ้าพูอ่อนบานสะพร่ังเตม็พื้นท่ี อีกจุดไฮไลทนึ์งท่ีหา้มพลาดคือ “ดอกซึซึจิ” ท่ีจะมีสีชมพู
เขม้นบัหม่ืนตน้ท่ีจะบานช่วงฤดูใบไมผ้ลิเช่นกนั จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ีหากมา
เยอืนยงัเมืองเซ็นไดแลว้ไม่ควรพลาดอยา่งยิง่ (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ “เมืองเซนได” เพื่อชอ้ปป้ิง “ย่านอจิิบันโจ” ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีครอบคลุมการเช่ือมต่อของถนน
หลายเส้นทางในยา่นดาวน์ทาวน์กินพื้นท่ีรูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo 
dori) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอป
เป้ิลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเส้ือผา้ และร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ เป็นตน้ 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี HOTEL GRAND TERRACE KOKUBUNCHO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีส่าม เมืองมตัสึชิมะ - วดัโกไดโดะ - ล่องเรือGEIBIKEI - ชมดอกซากรุะสวนฟุนะโอกะ โจชิ+ 
 แม่น า้ชิโรอชิิ - สถานีรถไฟโคริยามะ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ เมืองท่ีถือไดว้า่เป็น 1 ใน 3 เมืองท่ีมีบรรยากาศท่ีคงความเป็นธรรมชาติไวม้าก

ท่ีสุด เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “วดัโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจาก
ตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งน้ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างข้ึนในปี 807 เป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆท่ี์ก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ(Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะ
ถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี อาคารหลงัปัจจุบนัน้ีไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ในปี 1604 โดยตระกูล
ดาเตะ ตน้ตระกูลผูก่้อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยคุแรก วดัแห่งน้ีจะเปิดใหช้มทุก 33 ปี ซ่ึงล่าสุดเพิ่งเปิดให้
ชมเม่ือปี 2006 ท่ีผา่นมา การขา้มไปศาลเจา้จะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจา้เรียกวา่ ซึคาชิบา
ชิ สร้างจากไม ้เวน้ช่องระหวา่งไมก้ระดาน เม่ือเดินขา้มจะมองเห็นพื้นน ้าดา้นล่าง มกัมีคู่รักมาจูงเม่ือขา้ม
สะพานเพราะเช่ือวา่ จะท าใหส้านสัมพนัธ์แห่งรักแนบแน่นยิง่ข้ึน จากนั้นน าทุกท่าน “ล่องเรือGEIBIKEI” ชม

http://www.talonjapan.com/zuiganji-temple/


หุบเขาอยา่งสบายๆบนเรือพื้นแบนท่ีใชค้นถ่อล่องไปตามล าน ้าซ่ึงเป็นเข่ือนธรรมชาติของร่องน ้าเล็กๆท่ีอยูก่ลาง
ภูเขาหิน ระหวา่งทางก็จะมีศาลเจา้ น ้าตก ถ ้า หนา้ผา อีกทั้งนายทา้ยพายเรือ ขบักล่อมบทเพลงอนัไพเราะ สร้าง
อรรถรสการล่องเรือไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน ใหทุ้กท่านสามารถถ่ายรูปเก็บความประทบัใจไดต้ลอดในการล่องเรือ 
และยงัมีบริการขายอาหารปลาเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการใหอ้าหารปลาทั้งตวัใหญ่และตวัเล็กในล าน ้าอีก
ดว้ย 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่าน ชมดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ” ซ่ึงเป็นสถานท่ีชมซากุระยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
ญ่ีปุ่น สวนแห่งน้ีจะตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงซ่ึงเตม็ไปดว้ยตน้ซากุระกวา่ 1,000 ตน้ ท่ีปลูกเรียงรายอยูเ่ป็นทิวแถวไล่
ตั้งแต่บริเวณสองขา้งทางลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา อีกทั้งจะไดเ้ห็นแนวตน้ซากุระท่ีออกดอกสีชมพูอ่อน
สวยงามทอดเป็นแนวยาวตาม แม่น า้ชิโรอชิิ ใหทุ้กท่านถ่ายรูปเก็บความสวยงามและความประทบัใจไดต้าม
อธัยาศยั (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นเดินทางสู่ “สถานีรถไฟโคริยามะ” ให้
ทุกท่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยักบัร้านคา้ต่างๆมากมาย และท่ีน่ียงัมีร้านอาหาร ร้านขนมบริการใหทุ้ก
ท่านเลือกชิมอีกดว้ย 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี COMFORT HOTEL KORIYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่ี่ ชมต้นทากซิากรุะ ณ เมืองมฮิารุ - ปราสาทสึรุกะ – พพิธิภัณฑ์สาเกไอซุ - หมู่บ้านโออจุิ จูก ุ-  
ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านชม “ต้นทากซิากุระ” ของเมืองมิฮารุ เป็นหน่ึงในสายพนัธ์ของซากุระท่ีหายาก แต่ท่ีพิเศษคือตน้
ซากุระตน้น้ีเป็นตน้ซากุระท่ีชาวญ่ีปุ่นหลายคนยกยอ่งวา่เป็นตน้ซากุระท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่น ซ่ึงค าวา่ “ทากิ
ซากุระ” มีความหมายวา่ น ้าตกของตน้ซากุระ เน่ืองจากซากุระตน้น้ีสูงถึง 12 เมตร ล าตน้มีเส้นรอบวงยาว 9.5 
เมตร คาดวา่มีอายมุากกวา่ 1,000 ปี (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) น าท่านชม 
“ปราสาทสึรุกะ” ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี1384 มีการเปล่ียนผูป้กครองมาหลายคร้ังในช่วงท่ียงัเป็นภูมิภาคไอซุ และถูก
ท าลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี1868 ซ่ึงเกิดการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมยัเมจิ ท าใหส้ิ้นสุดยคุศกัดินายดึ
อ านาจท่านโทคุกาวา่โชกุน ต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี2011 
หลงัคาเดิมซ่ึงเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ ากบัปราสาทแห่งอ่ืนในญ่ีปุ่น ปราสาทแห่งน้ี
ลอ้มรอบดว้ยสวนสาธารณะสึรุกะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิประมาณกลางเดือนเมษายนท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีชมดอก
ซากุระท่ีไดรั้บความนิยมอีกแห่งหน่ึงของนกัท่องเท่ียวและชาวญ่ีปุ่น (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ)   
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



จากนั้นน าท่านชม “พพิธิภัณฑ์สาเกไอซุ” ท่ีน่ีจดัแสดงนิทรรศการประวติัศาสตร์การพฒันาเทคนิคและ
กระบวนการผลิตเหลา้สาเกประจ าเมืองไอซุ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเป็นอยา่งมาก ผูเ้ขา้ชมจะไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการ
ผลิตทั้งแบบดั้งเดิม และแบบทนัสมยั อุปกรณ์จ าเป็นต่างๆ และลองล้ิมรสสาเก นอกจากน้ียงัมีร้านจ าหน่ายของท่ี
ระลึกเล็กๆอีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้นโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะ
ถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จู
คุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารและท่ีพกัแบบ
ญ่ีปุ่นเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี 
 พกัท่ี KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบ
ไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออน
เซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทีห้่า เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - มติซุย เอ้าท์เลท็ อรุิมะ - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีว
สกายทรี - ย่านชินจูกุ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ียงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอโดะ 
บรรยากาศของเมืองน้ีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะไดส้ัมผสัความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นไดท่ี้
โตเกียว เดินทางต่อกนัท่ี “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกท่ีมีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ 
ซ่ึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขาย
ลูกกวาดในตรอกน้ีจะส่งต่อรสชาติท่ีคุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัท่ีผา่นไป เม่ือใครก็ตามไดล้อง
ยา่งกา้วเขา้ไปในร้านเหล่าน้ี จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกคร้ัง สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีท าใหผู้ค้นทุกรุ่น
ต่ืนเตน้ ทั้งเด็กๆ ท่ีไม่คุน้เคยกบัลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้หญ่ท่ีอยากร าลึกถึงความหลงั น าท่านชอ้ปป้ิง “มิตซุย 
เอ้าท์เล็ท อรุิมะ” เป็นเอา้ทเ์ล็ทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของภูมิภาคคนัโตอยูท่ี่จงัหวดัไซตามะ มีร้านคา้ต่างๆ
มากกวา่ 200 ร้านคา้ จากแบรนดต่์างๆทั้งจากประเทศญ่ีปุ่นและจากนานาชาติ มีสินคา้หลากหลายประเภทเช่น 
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์ไลฟ์ทสไตล ์และของแต่งบา้น 



 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดั
ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่
กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอด
ทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึง
แขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวั
วหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึก
พื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็น
ของฝากของท่ีระลึก และน าทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ 
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการ
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 
เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก
วดัอาซะกุซ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ น าท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบั
หน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดิน
กนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง
ถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม
และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
   พกัท่ี NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีห่ก วดันาริตะซัน - ออิอนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “วดันาริตะซัน” ตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ 
รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง  
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ท่ี อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ท่ี
สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบา้นไดต้ามอธัยาศยั  



สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
17.25 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

   
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เดนิทาง  15-20 เมษายน 2561 (วนัสงกรานต)์ 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 52,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  50,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 48,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -23,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 

เดนิทาง  16-21 เมษายน 2561 (หยดุชดเชยวนัสงกรานต)์ 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 



ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บาท 
เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 20/12/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 



พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


