
 

 
 

 

 

 
 



 

     ชม ดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ” เนินเขาสงูซึ่งเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะกว่า 1,000 ตน้ ตามแนวแม่น า้ชิโรอิชิ 

     ชม “ทุ่งดอกนีโมฟีลา NEMOPHILA HARMONY”  สีฟ้าอ่อนทั่วทัง้เนินเขา ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ 

     ชมความพิเศษของ “ซากุระเต็มภูเขาทัง้ลูก” บานสะพรั่งสลบักบัไมด้อกและไมป้ระดบัหลากหลายชนิด 

     ชม “หมู่บ้านโออุจ ิจูกุ” เคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะ ถกูสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อนดว้ยเอกลกัษณห์ลงัคาทรงหญา้คา 

     ชม “ปราสาทสึรุกะ” หลงัคาสีแดงเป็นเอกลกัษณไ์ม่ซ  า้กบัปราสาทแห่งอื่นในญ่ีปุ่ น ลอ้มรอบดว้ยสวนตน้ซากรุะ 

     ชม “สวนชิบะซากุระเมืองอิจิไค” เปรียบเสมือนพรมชิบะซากรุะลอ้มรอบแบบ 360 องศา  กว่า 250,000 ตน้ 

     ชม “สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)” ไดร้บัการจดัอนัดบัใหติ้ด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น 

     ลอ่งเรือชมความงาม “หุบเขาเกบิเค”  เรือไมข้นาดใหญ่ไมม่ีหลงัคาสามารถชมวิวตลอด 2ฝ่ังน า้ไดอ้ย่างต่ืนตาต่ืนใจ 

     เขา้พกัรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นดว้ยการ “แชอ่อนเซ็น” พกัผ่อนรา่งกายคลายเหนื่อยลา้  
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  14-20 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 

 
04.00 น.  พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P โดย

สายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

08.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินท่ี JL708 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

16.20 น. เดินทางถึงสนามบินนารติะ ประเทศญ่ีปุ่ น พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลาทอ้งถิ่นที่ญ่ีปุ่ นเร็ว

กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  หลงัจากผ่านขัน้ตอนของกรมศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนม

ญ่ีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ อิออนพลาซ่า (มอบค่าอาหารใหท้่านละ 1,500เยน) 
 พักที ่INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA หรือเทยีบเท่า 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – อิออนพลาซ่า 
 



 

 

     

                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านชม “วัดนาริตะซัน (NARITASAN TEMPLE)” ตัง้อยู่บนเนินเขากลางเมืองนารติะ วดัที่ไดร้บั

ความนิยมอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวนัขึน้ปีใหม่จะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นที่มาขอพรสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ เลือกซือ้ 

“เครื่องราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทัง้สินคา้พืน้เมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง จากนัน้น าท่านชม 

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

ท่านจะเพลิดเพลินกบัดอกทิวลิป 68 ชนิดประมาณ 700,000 ตน้ ที่มีสีสนักบัฉากหลงัของ “กงัหนัลม De 

Liefde” ท าขึน้ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และประกอบที่เมืองซากรุะ สรา้งขึน้ในปี 1994 เพื่อเป็นสญัญาลกัษณ์

ของ Sakura Furusato Square และเป็นสญัาลกัษณข์องมิตรภาพอนัดีงามระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและ

เนเธอรแ์ลนด ์เป็นกงัหนัลมสบูน า้อนัแรกในประเทศญ่ีปุ่ น สงู 15.6 เมตร ท าจากอิฐและสี่คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

เพื่อจะตกัน า้ขึน้ เพลาที่ขบัเคลื่อนดว้ยแรงลมจะหมนุกงัหนัน า้ขา้งลา่ง คณุสามารถเขา้ไปชมภายในและชัน้บน

ของกงัหนัลม แต่คณุจะตอ้งถอดรองเทา้ไวข้า้งนอก (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) พรอ้มถ่ายรูปกบัดอกไมท้ี่สวยงาม

กนัตามอธัยาศยั 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านตามรอยละคร รอยรกัหกัเหลี่ยมตะวนั ณ “เมืองเก่าซาวาระ” เมืองที่ขึน้ชื่อว่าเป็น ลิตเติล้เอโดะ 

แห่งชิบะ ซึ่งเป็นเขตพืน้ที่ที่ยงัคงหลงเหลือรา้นคา้และสภาพของอาคารบา้นเรือนที่ตัง้เรียงรายมาตัง้แต่สมยั

โบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมือนเมื่อรอ้ยกว่าปีที่แลว้ ดว้ยความรว่มมือของคนในทอ้งถิ่น อิสระใหท้่านสมัผสั

เมืองเก่าดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นและตามรอยความรกัของทาเคชิ และ เซโกะ ได ้ณ ที่นี ้จากนัน้น าท่านชมสวนดอกไม้

อนัสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ (HITACHI SEASIDE PARK)” สวนดอกไมร้ิมทะเลขนาดใหญ่มีพืน้ที่

ติดกบัมหาสมทุรแปซิฟิก ตัง้อยู่ที่จงัหวดัอิบะระกิ ภมูิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไมม้ีทัง้หมด 

วันทีส่อง วัดนาริตะซัน - เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทวิลิป - เมืองเกา่ซาวาระ -  
สวนฮิตาชิ ซีไซต ์พารค์ – เมอืงเซนได 

 

 



 

8 จดุหลกัๆ มีดอกไมป้ระจ าฤดกูาลหลายสายพนัธุห์มนุเวียนออกดอกอวดโฉมใหช้มกนัไดท้ัง้ปี ชม ดอกป๊อปป้ี 

ที่จะบานอวดความสวยงามใหช้มกนัเต็มพืน้ที่ และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทั่วทัง้เนินเขาจะ

กลายเป็นทอ้งทุ่งสีฟ้าอ่อนที่เต็มไปดว้ยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบ้ลอูายส,์ (Baby Blue Eyes) 

กว่า 4 ลา้นตน้ โลกแห่งสีฟ้าที่รวมดอกนีโมฟีลา ทอ้งฟ้า และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั  

จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองเซนได” เพื่อเขา้สูท่ี่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทยีบเท่า 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทกุท่านชม “วัดชูซอนจ ิ(CHUSONJI TEMPLE)” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สดุของเมืองฮิ

ราอิซูม ิก่อตัง้ขึน้ในปี 850 เป็นวดัของพระพทุธศาสนานิกายเทนได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆสิบกว่าหลงัใน

พืน้ที่ขนาดใหญ่ แต่หลงัจากการลม่สลายของตระกลูฟจูิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจบุนัจึงเหลืออาคาร

ดัง้เดิมเพียง 2 หลงั อาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลกัษณะคลา้ยกบัศาลทองค าของ

วดัคินคะคจุิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไวอี้กชัน้หนึ่งเพื่อป้องกนัการถ่ายภาพ และหอ้งโถงเคียวโซะใชเ้ป็น

พืน้ที่ส  าหรบัเก็บคมัภีรท์างพระพทุธศาสนาซึ่งถกูสรา้งขึน้ก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง16ปี จากนัน้น าท่านสู ่

“สถานีอิชิโนะเซกิ” เพื่อเปลี่ยนอริยะบถ “น่ังรถไฟท้องถ่ินโอฟุนาโตะไลน”์ ใหท้่านทดลองใชบ้รกิารรถไฟใน

ญ่ีปุ่ นที่มีชื่อเสียง และไดช้ื่อว่าเป็นการคมนาคมที่เป็นที่นิยมที่สดุของคนญ่ีปุ่ น ท่านจะสนกุสนานกบัการนั่ง

รถไฟเพื่อประสบการณท์ี่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่งพรอ้มชมบรรยากาศสองขา้งทาง(ใชเ้วลา 30 นาที

โดยประมาณ) เพื่อน าทุกท่าน “ล่องเรือ (GEIBIKEI)” เป็นสถานที่พกัผ่อนทางธรรมชาติที่ไดร้บัความนิยมมา

ตัง้แต่สมยัเมจิ หบุเขาเกบิเคเป็นเขาหินปนูสงูชนั มีแม่น า้ซะเท็ทส ึที่ไหลจากเทือกเขาครุโิคมะผ่านกลางผาหินที่

สงูถึง 50 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ผูค้นนิยมมาลอ่งเรือเลียบไปตามล าน า้เพื่อชมความงาม

ของธรรมชาติรมิสองฝ่ังแม่น า้ โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไมผ้ลิไปจนถึงฤดใูบไมร้ว่งจะมีความสวยงามมากเป็นพิเศษ 

วันทีส่าม    วัดชูซอนจิ - น่ังรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ - ลอ่งเรือหุบเขาเกบิเคอิ - อิซึมิ พรีเมี่ยม 
เอาทเ์ล็ท - ย่านอิจิบันโจ  

 



 

ระหว่างทางก็จะมีศาลเจา้ น า้ตก ถ า้ หนา้ผา อีกทัง้นายทา้ยพายเรือ ขบักลอ่มบทเพลงอนัไพเราะ สรา้ง

อรรถรสการล่องเรือไดอ้ย่างเพลิดเพลิน ใหท้กุท่านสามารถถ่ายรูปเก็บความประทบัใจไดต้ลอดในการล่องเรือ 

และยงัมีบรกิารขายอาหารปลาเพื่อสรา้งความเพลิดเพลินในการใหอ้าหารปลาทัง้ตวัใหญ่และตวัเล็กในล าน า้

อีกดว้ย  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “เซนไดอิซึมิ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท (IZUMI PREMIUM OUTLETS)” ตัง้อยู่ในอิซมึิ

พารค์ทาวนข์องเซนไดที่สง่างามและอดุมสมบรูณไ์ปดว้ยสีเขียว เป็นเอาทเ์ล็ทที่มีรา้นสินคา้แบรนดอ์ย่างครบ

ครนัจากของทัง้ในและต่างประเทศประมาณ 80 รา้นใหภ้าพลกัษณข์องอาคารบา้นเมืองทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของอเมรกิา ท าใหส้ามารถเพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงที่เอาทเ์ล็ทได ้แลว้น าท่านชอ้ปป้ิง

ต่อที่ “ย่านอิจิบันโจ (ICHIBANCHO)” ย่านที่ครอบคลมุการเชื่อมต่อของถนนหลายเสน้ทางในย่านดาวน์

ทาวนก์ินพืน้ที่รูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชโูอโดร(ิChuo dori) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สดุ

ของภมูิภาคโทโฮค ุประกอบดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย เช่น รา้น 100 เยน, แอปเป้ิลสโตร,์ รา้นอาหาร รา้น

เสือ้ผา้ และรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึต่างๆ เป็นตน้ 

 
 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พักที ่HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทยีบเท่า 
 



 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าทกุท่านชมซากรุะ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ (FUNAOGA JOSHI PARK)” ซึ่งเป็นสถานที่ ชมดอก

ซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น สวนแห่งนีจ้ะตัง้อยู่บนเนินเขาสงูซึ่งเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะกว่า 

1,000 ตน้ ที่ปลกูเรียงรายอยู่เป็นทิวแถวไลต่ัง้แต่บรเิวณสองขา้งทางลานจอดรถไปจนถึงบนภเูขา อีกทัง้จะได้

เห็นแนวตน้ซากรุะที่ออกดอกสีชมพอู่อนสวยงามทอดเป็นแนวยาว ใหทุ้กทา่นถ่ายรูปเก็บความสวยงามและ

ความประทบัใจไดต้ามอธัยาศยั (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  แลว้พาท่านชม

ซากรุะพนัตน้ ณ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (HITOME SENBONZAKURA)” ทางเดินรมิแม่น า้ชิโรอิชิ มยีาว

กว่า 8 กม.ที่มีทิวแถวตน้ซากุระเรียงรายกนักวา่ 1200 ตน้ ทิวทศันข์องภเูขาซาโอท้ี่ยงัมีหิมะปกคลมุ ตดักบัสีสนั

ของซากรุะนัน้ยิ่งท าใหด้งูดงามมาก ซากุระที่นี่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนัธุโ์ซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากรุะ, 

ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหนา้ซากรุะนัน้ที่นี่ก็จะจดังานเทศกาลขึน้ทกุปี มีการออกรา้นและ

นกัท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจดัไฟไลทอ์พัใหไ้ดข้มซากรุะกลางคืนที่สวยงามชวนฝัน

ไปอีกแบบ  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู ่“สวนฮะนะมิยะมะ (HANAMIYAMA PARK)” เป็นหนึ่งในจุดชมวิวซากรุะที่มีชื่อเสียง และ

สวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น ดว้ยความพิเศษของสถานที่เป็นภเูขาทัง้ลกู ซึ่งเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะบาน

สะพรั่ง สลบักบัไมด้อกและไมป้ระดบัหลากหลายชนิด นบัว่าเป็นสถานที่ดงึดนูกัท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อสมัผสักบั

บรรยากาศที่ไม่มีใครเหมือนของภเูขาซากรุะแห่งนี ้กนัอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียว(ความสวยงามของดอกซากรุะ

..ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) จากนัน้น าท่านชม “ปราสาทสึรุกะ (TSURUGAJO CASTLE)” ที่ถกูสรา้งขึน้ในปี

1384 มีการเปลีย่นผูป้กครองมาหลายครัง้ในช่วงที่ยงัเป็นภมูิภาคไอซ ุและถกูท าลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบ

ชินปี1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อตา้นรฐับาลสมยัเมจิ ท าใหส้ิน้สดุยุคศกัดินายึดอ านาจท่านโทคกุาว่าโชกนุ 

ต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟขูึน้มาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี1960 เสรจ็สมบรูณใ์นปี2011 หลงัคาเดิมซึ่งเป็นสีเทา

วันทีส่ี่ ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - สวนฮะนะมิยะมะ -  
ปราสาทสึรุกะ - ออนเซ็น 
 

 



 

กลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณไ์ม่ซ  า้กบัปราสาทแห่งอ่ืนในญ่ีปุ่ น ปราสาทแห่งนีล้อ้มรอบดว้ย

สวนสาธารณะสรุึกะในช่วงฤดใูบไมผ้ลิประมาณกลางเดือนเมษายนที่นี่ยงัเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่ไดร้บั

ความนิยมอีกแห่งหนึ่งของนกัท่องเที่ยวและชาวญ่ีปุ่ น(ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

(ไม่รวมค่าเขา้ชมตวัปราสาทดา้นใน) 

 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พักที ่HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทยีบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร ่หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

ความเมื่อยลา้ การอาบน า้แร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงั

ช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 
 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันทีห้่า หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - เมืองนิกโก ้- สะพานชนิเคยีว - สวนชิบะซากุระอจิิไค -  
เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ  



 

จากนัน้น าท่านสู ่“หมู่บ้านโออุจิ จูก ุ(OUCHIJUKU)” หมู่บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะ

ถกูสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณที่มงุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกิน

ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุิจูคไุดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนรุกัษส์ิ่งปลกูสรา้งอนัทรงคณุค่าของชาติ ซึ่งในปัจจบุนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุ

ชิ จคูไุดร้บัการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของที่ระลกึ รา้นคา้ขายสินคา้พืน้เมือง รา้นอาหารและที่พกั

แบบญ่ีปุ่ นเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยว ปัจจบุนัมีนกัท่องมาเยี่ยมชมหมู่บา้นนีก้ว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี  

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ “เมืองนิกโก้” อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีเป็นที่นิยมของ

นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและชาวต่างประเทศ ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ

นิกโก ้ยงัเป็นที่ตัง้ของน า้ตกและเสน้ทางชมทิวทศันท์ี่กลา่วกนัว่าสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น จากนัน้น าท่าน 

“สะพานชินเคียว(SHINKYO BRIDGE)” หรือที่หลายๆคนจะรูจ้กักนัในชื่อว่า “สะพานศักดิสิ์ทธิ์” ไดร้บัการ

จดัอนัดบัใหติ้ด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โครงสรา้งสะพานปัจจบุนัสรา้งขึน้ในปี 1636 

แต่เริ่มแรกที่สรา้งขึน้ไม่เป็นที่ชดัเจน จนกระทั่งปี 1973 ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชม 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู ่“สวนชิบะซากุระเมืองอิจิไค” พรมชิบะซากรุะลอ้มรอบแบบ 360 องศา เป็นความภาคภมูิใจ
ดา้นความกวา้งใหญ่ในระดบัที่ใหญ่ที่สดุของเกาะฮอนชู ในช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคม
พืน้ดินของสวนสาธารณะแห่งนีจ้ะเต็มไปดว้ยชิบะซากรุะสีชมพ ูพืน้ที่ในการปลกูชิบะซากรุะมีประมาณ 2.4 
เฮคเตอร ์เป็นจ านวนตน้กว่า 250,000 ตน้ ทิวทศันท์ี่เปรียบเสมือนกบัภาพตดัปะเมื่อมองจากจดุชมวิวก็ถือเป็น
ไฮไลทส์  าคญั ลิม้รสโซบะท ามืออย่างพิถีพิถนั ณ รา้นอาหาร และที่รา้นคา้ในสวนชิบะซากรุะมีผกัทอ้งถิ่นและ
ตน้กลา้ของชิบะซากรุะขาย  จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู ่“มหานครโตเกียว” เพื่อชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูกุ 
(SHINJUKU)” ย่านแห่งความเจรญิอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และรา้นขาย
ของเป็นพนัๆ รา้น ซึ่งจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจดุนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชม
สินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือ้ผา้, รองเทา้แฟชั่น และเครื่องส าอาง เป็นตน้ 



 

 
 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที ่HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทยีบเท่า 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าทกุท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากุสะ (ASAKUSA TEMPLE)” วดัที่ไดช้ื่อว่าเป็น
วดัที่มีความศกัดิส์ิทธิ์ และไดร้บัความเคารพนบัถือมากที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้
แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิส์ิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิรมิงคล
ตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร 
ซึ่งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สู่
ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึ
พืน้เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้
เป็นของฝากของที่ระลึก แลว้ใหท้่านหามมุถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกียว
สกาย ทรี (TOKYO SKY TREE)” หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก โดยหอนีม้ีความสงู 634 
เมตร ที่บรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากบรเิวณวดัอาซะกสุะที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายแบบ
เมืองเก่าของเอะโดะ จากนัน้น าท่านสู ่“ตลาดปลาซึกิจิ (TSUKIJI MARKET)” ทสคิึจิ เป็นที่ตัง้เดิมของตลาด
ปลาที่ใหญ่ที่สดุในโลก ซึ่งในยคุรุง่เรืองของตลาด ที่นี่เคยรองรบัอาหารทะเลสดมากกว่า 2,000 ต่อวนั แมว้่า
ตลาดคา้สง่และการประมลูปลาทนู่าที่ตลาดดา้นในจะถกูยา้ยไปยงัตลาดโทโยสเุมื่อเดือนตลุาคมค.ศ. 2018 
ตลาดทสคิึจริอบนอก กลุม่ผูค้า้และจ าหน่ายอาหารและเครื่องครวัอนัคึกคกั รวมถึงรา้นอาหารชัน้เลิศของ
โตเกียวก็ยงัเปิดใหบ้รกิารอยู่ แมว้่าตลาดปลาจะยา้ยไปที่โทโยสแุลว้ แต่รา้นซูชิ อาหารทะเล และรา้นอาหารอ่ืน 
ๆ อย่างเช่น รา้นราเม็ง รา้นสตเูนือ้ และรา้นขา้วหนา้ไก่ ก็ยงัคงตัง้อยู่ในพืน้ที่ตลาดทสึคิจิรอบนอก เชฟหลายคน
ของรา้นเหลา่นีไ้ดฝึ้กฝนและสั่งสมประสบการณม์านบัสิบ ๆ ปี เมื่อเดินไปตามถนนต่าง ๆ คณุก็จะไดพ้บพ่อคา้

วันทีห่ก วัดอาซากุสะ + วิวโตเกยีวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านกินซ่า -  
เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอรซิ์ตี ้- อิออนพลาซ่า 



 

แม่คา้ที่ขายไข่มว้น อาหารทะเลย่าง และขา้วป้ันขนาดยกัษ ์รวมถึงของทานเลน่อ่ืน ๆ 

 
 รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนัน้น าท่านเดินเที่ยวชม “ย่านกินซ่า (GINZA)” ศนูยก์ลางแหลง่ชอ้ปป้ิงชื่อดงั แบรนดเ์นมมากมาย 

สนกุสนาน กบัการชอ้ปป้ิง “ถนนชโูอ” บางครัง้ก็เรียกว่า “ถนนกินซ่า” หรือเลือกซือ้ของหา้งดงั มิตสโุกชิ

และมตัสยึะ รา้นบูติค เครื่องส าอางคช์ัน้น าจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเครื่องใชไ้ฟฟ้ายงั “อาคารโซนี่” ที่

กลายเ ป็นจดุนดัพบ ดา้นนอกเต็มไปดว้ยวยัรุน่ที่มายืนรอคู่นดั ดา้นในเต็มไปดว้ยเครื่องใชฟ้้ารุน่ล่าสดุและยงัมี

โชวรู์มของโตโยตา้อีกดว้ย จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองใหม่โอไดบะ (ODAIBA)” แหลง่ชอ้ปป้ิงชื่อดงัอีกแห่งของ

ญ่ีปุ่ นซึ่งตัง้อยู่รมิอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่ นที่ไดร้บัการโหวตว่า “โรแมนติคที่สดุ” ของ

โตเกียว แลว้น าท่านสู ่“ห้างไดเวอรซ์ิตี ้(DIVERCITY TOKYO PLAZA)” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสรา้ง

ขึน้มาเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” 

แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีรา้นคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยู่ถึง 154 รา้น รวมทัง้ยงัมีฟู๊ ดคอรท์ และ รา้นอาหารชื่อ

ดงัอีกดว้ย รวมถึง ยงัมีรา้นแบรนดเ์นมชื่อดงั ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ กบัรา้นแบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆ

มากมาย…..ท่านจะไดช้ม “หุ่นยนต ์GUNDAM ตวัโตเท่าขนาดจรงิ ยืนรอตอ้นรบัท่านที่ดา้นหนา้ของหา้ง ที่

เป็นเสมอืนสญัลกัษณข์องสถานที่แห่งนี ้จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูย์

รวมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้่านเลือก

ซือ้สินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 
 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 



 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านเดินทางสู ่“สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 

 
00.35 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ JL033  

05.00 น.   เดนิทางถึงเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรบัย่าน และสถานที่ตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 14-20 เมษายน 2566 (วันสงกรานต)์ 

ส าหรบัคณะเดินทาง  30  ท่านขึน้ไป (การันตอีอกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 69,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  69,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 67,900 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 10,000 บาท 

ไมใ่ชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) สอบถาม 
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวก่อนท าการจองค่ะ 

 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าทีพั่กและบริการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคา่ตั๋วเครื่องบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน JAPAN AIRLINES 
 

วันทีเ่จ็ด  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 27/12/2565) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัสขุภาพและอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุติัเหตทุ่านละ 2,000,000 บาท ดแูลค่ารกัษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุติัเหต ุ1,500,000 บาท  
ประกนัสขุภาพคุม้ครองค่ารกัษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 

o การบริการของมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 5 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมกีารเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิัทจดัให ้ในรายการทวัร ์
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กิโลกรมั*2ใบ ต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือ ตามความพงึพอใจ 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงนิ 

o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า (ทัวร ์40,000 บาท) 
o สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินคา่บรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว 2563 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจากค่าใชจ้่ายจรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า ของบตัรโดยสารเครื่องบิน ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ) 



 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัน าเที่ยว คืนเงิน 40 % ของค่าทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธค์ืนเงนิในทุกกรณี 
(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดให้บริษัทจะต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคนืเงินให้กับผู้เดนิทางได้) 

 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส  ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากตั๋วเครื่องบิน
ดงักลา่วได ้

o กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดนิทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้เช็คอิน 
หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแหง่และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอ่ืนๆ รวมถงึ
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ  

o บรษิัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


