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หลวงพอ่โตคามาครุะ | ศาลเจา้เนส ุ| วดัอาซากสุะ | พระใหญ่ อชิุค ุไดบทุส ึ

ซากรุะริมแมน่ า้สมุิดะ | ชมซากรุะสวนอเุอโนะ | ศาลเจา้เนส ุ| ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ

 

 

 

 

  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 46,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 / 22.10-06.20+1) 
วนัที่ 2.  โตเกียว (สนามบินนารติะ) -  อิบาระกิ - พระใหญ่ อชุิค ุไดบทุส ึ-  โอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ิตี ้ –  อควาซิตี ้– โตเกียว 

วนัที่ 3. คามาครุะ - หลวงพ่อโต -วดัฮาเสะเดระ  - โยโกฮาม่า – ไชน่าทาวน ์– โตเกียว 

วนัที่ 4.  วดัอาซากสุะ – ชมซากุระรมิแม่น  า้สมุิดะ – โตเกียวสกายทร ี- ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ– โตเกียว 

วนัที่ 5. อิสระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการเดินทาง)  

วนัที่ 6. ชมซากรุะสวนอเุอโนะ – ศาลเจา้เนส ุ- อิออน มอลล ์- โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  

(TG677 / 17.30-22.30) 

TOKYO IBARAKI KAMAKURA SPRING 6วัน 4คืน 

เดนิทาง มีนาคม - เมษายน 2563  

 



 

 

CODE:GOJ44 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG640 / 22.10 - 06.20+1) 

19.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - อิบาระกิ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ -  โอไดบะ - ห้าง
ไดเวอรซิ์ตี ้- อควาซิตี ้- โตเกียว 

06.20 น. เดินทางถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เดินทางสู่ อิบาระกิ น าท่านชม พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปที่สงูที่สดุในโลก ถูกบันทึกไว้

โดยหนงัสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสงู 120 เมตร ยืนอยู่บน
กลบีดอกบวับาน น า้หนกัถงึ 4,000 ตัน โดยขา้งใน เป็นหอ้งจดัแสดงถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของพระพทุธเจา้ และยัง
มีหอ้งเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ หอ้งจ าลองดินแดนสขุาวดีมีพระพุทธรุปทองค าองคเ์ล็กๆประดิษฐานอยู่ถึง 
3,400 องค์ และเป็นที่เก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกดว้ย ที่ส  าคัญตรงหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวได้
อย่างสวยงาม และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ไดอ้ีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้พระพุทธรูปดา้นใน)   
นอกจากจะได้ไหว้พระแล้ว ช่วงปลายมีนาต้นเมษา ท่ีน่ีก็สามารถชมซากุระได้อย่างจใุจอีกด้วย (ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) 

 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  Ami Premium Outlets เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ทที่กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้

ท่านได้ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสินคา้หลากหลายแบรนดด์ัง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นที่แสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทัศน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง สิ่งที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา 
ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้
ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตัวใหม่ RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส  าหรบัคอ
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กนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่ และใหม่ลา่สดุ เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมากบัห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอ
มอน หรอื Doraemon Future Department ขึน้ชื่อว่าเป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจงึ
ประกอบดว้ยโซนรา้นคา้ที่จ  าหน่ายสนิคา้ลขิสทิธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถงึมีสนิคา้หายากที่มีวางจ าหน่าย
เฉพาะที่นี่เท่านัน้ เรยีกไดว้่ามีสนิคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลอืกซือ้กนัอย่างจุใจเลยทีเดียว  ว่ากนัว่า นี่คือสถานที่ที่เหลา่สาวก “โดราเอ
ม่อน” ควรมาเยือนสกัครัง้ในชีวิต เพราะจะไดส้มัผัสกบัประสบการณส์ดุพิเศษ ราวกบัยกออกมาจากการต์นู ไม่ว่าจะเป็นโซน 
“Secret Gadgets Lab” ที่จ  าลองบรรยากาศภายในใหผู้ม้าเยือนรูส้กึราวกบัว่าก าลงัไดส้มัผัสกบัของวิเศษที่ออกมาจาก
กระเป๋าของโดราเอม่อนอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง รวมถงึโซน “Customization” ที่ใหแ้ฟนๆ ของโดราเอม่อนได ้สรา้งของวิเศษ 
ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นของตวัเองอีกดว้ย 
และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จดุเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิด
ต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชัดเจน 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 คามาคุระ - หลวงพ่อโต - วัดฮาเสะเดระ - โยโกฮาม่า - ไชน่าทาวน ์- โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองคามาคุระ เป็นเมืองชายฝ่ังเล็กๆในเขตจงัหวดัคานากาว่า(Kanagawa) ที่ดึงดูดเหลา่นักท่องเที่ยวใหแ้วะมาเย่ียมเยียน 

ถูกขนานนามให้เป็น “เกียวโตแห่งฝ่ังตะวันออก” เพราะว่ามีทั้งวัดและศาลเจา้อันเก่าแก่ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
มากมาย  น  าท่านสกัการะ “หลวงพ่อโต” (Daibutsu) แห่งวัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple) เป็นรูปหล่อโลหะที่สงู 13.35 
เมตรตัง้อยู่กลางลานวดั ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศญ่ีปุ่ น 
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 วัดฮาเสะเดระ (Hase dera Temple)  ขึน้บันได 399 ขัน้ เพื่อไปยังโบสถห์ลกัของวัดฮาเสะเดระ  วัดแห่งนีม้ีชื่อเสียงที่  องค์
เจา้แม่กวนอิม  สงู 9.18 เมตร เป็นการแกะสลกัจากไมท้ี่มีขนาดใหญ่องคห์นึ่งของญ่ีปุ่ น  นอกจากนั้นยังมีจุดอื่นๆ ที่น่าสนใจ 
เช่น เจดียห์า้ชั้นที่สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกในญ่ีปุ่ นหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2  และยังมีจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองคามาคุระ 
และอ่าวซางามิ ดว้ย ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีท่ีศาลเจ้าแห่งนี้ จะสวยท่ีสุดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือน
ธันวาคม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองโยโกฮาม่า 
 โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ (Yokohama Chinatown) ย่านที่ผสมผสาน ความเป็นญ่ีปุ่ นกันอย่างลงตัว อาคารบ้านเรือนที่มี

สถาปัตยกรรมแบบจีน มีความเป็นระเบียบ และมีโคมไฟสีแดงประดบัอยู่ตามถนนอย่างสวยมาก ภายในย่านนีม้ีรา้นอาหาร
มากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกลองชิมความอร่อยตลอดสองฝ่ังขา้งทาง ซึ่งอาหารยอดนิยมในย่านนีจ้ะเป็นฮะเก๋ารอ้นๆ นอกจาก
อาหารแลว้ ยงัมีรา้นขายของที่ระลกึหลายรา้น ขาย Magnet , รูปภาพ , กระเป๋า , รม่ และของฝากอื่นๆอีกมากมาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแม่น า้สุมิดะ  - โตเกียวสกายทรี  - ช้อปป้ิงชินจูกุ - 
โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ
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ประทบัใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เครื่องราง
ของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของที่ระลกึมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นชื่นชอบ 

 
 เดินสู่ริมแม่น ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สดุในโลก 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถท าลาย
สถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มี
ความสงู 553 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจกูุ เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส  าหรบัวยัรุ่น 
เครื่องส  าอางคย่ี์หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
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ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง) - โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้ค  าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

-            ศาลเจา้ ฮานาโซโนะ สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ ที่คนญ่ีปุ่ นใหค้วามเคารพนับถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบันเทิง และงาน
ศิลปะ รวมถึง หนุ่มสาวหรือคู่ครอง ที่ตอ้งการสรา้งความสมัพันธอ์ันดี ต่อชีวิตคู่ หรอืแมก้ระทั่ง การอธิฐานเรื่องการคา้ขาย ที่
พ่อคา้หลายคนต่างมาซือ้สิ่งศกัด์ิสทิธ์ิไปบูชา 
-           ศาลเจา้เนซุ   เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ที่ส  าคญัของกรุงโตเกียว ขา้งในวัดจะมีซุม้ประตสูเีสา
โทรสิีแดงเรยีงรายสวยงาม เหมือนกบัที่ฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต ว่ากันว่าถา้เราไดเ้ดินลอดผ่านเสาโทรอิินีจ้ากทางเหนือไปทาง
ใต ้ก็จะท าใหส้ิ่งชั่วรา้ยถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะไดเ้จอกับศาลเจา้เลก็ๆ ที่คนนิยมมาขอพรดา้นความ
รกั เนื่องจากศาลเจา้แห่งนีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อใหส้มหวังในความรกั 
- ชิบูย่า แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทที่ ย่ิงใหญ่สดุๆในโตเกียว รายลอ้มไปด้วยห้างฯต่างๆและรา้นคา้อีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรา้นค้าแฟชั่นไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่ เฝ้ารอคอย
เจา้นายหนา้สถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดับ รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่ก  าลงัมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบ
แปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากที่นี่อีกดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุน่ญ่ีปุ่ นแต่งตัว
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ี่นี่ได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารกัๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนั้นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีก
ทั้งยังมีรา้นขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  
หรอืหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซือ้ทัวร ์ดิสนียแ์ลนดเ์พิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลก
แห่งจินตนาการของราชาการต์ูนญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนดแ์ห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนกุสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ  ากดัจ านวนการเล่น 
) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์าร์ตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกบับา้นผีสิงใน Haunted Mansion สมัผสัความ
น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลือกซื ้อสินค้าที่ ระลึกน่ารกัในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจาก
วอลดิสนีย ์อย่าง มิกกีเ้มา้ส ์มินนี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของที่ระลกึน่ารกัในดิสนีย์
แลนดก์ารเดินทางจากนารติะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนารติะใชร้ถบสับริการฟรขีองทางโรงแรม แต่เนื่องดว้ยจะตอ้งเริ่มตัง้แต่ 9.00 น.เป็น
ตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที่มีลกูคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะ
ท าใหข้ึน้รถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถานีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิ่ง 
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160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ใหบ้ริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบั
ควรเช็คเที่ยวสดุทา้ยว่าหมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสงูนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะ
เป็นแบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึน้ไปแลว้เราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากนัไดม้ีอาหารขายบน
รถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้น
ก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที่ยวสดุทา้ยว่าหมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสนีจ้ะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อ
รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่
ใหบ้รกิาร 05.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา 
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซ่ีนีค่้าโดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที่พักย่านนารติะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี ้
จะไม่รวมค่าทางด่วน) 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ศาลเจ้าเนสุ - อิออน มอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริ
ตะ) -  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสตัว ์มี

ตน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รื่นจงึเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไมผ้ลิของทกุๆปีสวนอเุอโนะ
จะไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองขา้งยาวไปตามทางเดินภายใน
สวน มีจ  านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท  าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเย่ียมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรยีกกันว่า งานฮา
นามิ  
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) 
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 ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ที่ส  าคญัของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิ่งก่อสรา้ง

สว่นใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบัติทางวฒันธรรมที่ส  าคญัแห่งชาติ ขา้งใน
วดัจะมีซุม้ประตูสเีสาโทรสิีแดงเรยีงรายสวยงาม เหมือนกบัที่ฟชุิมิ อินาร ิ(Fushimi Inari) ในเกียวโต ว่ากันว่าถา้เราไดเ้ดินลอด
ผ่านเสาโทรอิินีจ้ากทางเหนือไปทางใต ้ก็จะท าใหส้ิ่งชั่วรา้ยถกูขับไลอ่อกไป เดินตามเสาโทรอิิสีแดงไปท่านจะไดเ้จอกบัศาลเจา้
เลก็ๆ ที่คนนิยมมาขอพรดา้นความรกั เนื่องจากศาลเจา้แห่งนีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อใหส้มหวงัในความรกั 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย 

 น าท่านชอ้ปป้ิง อิออน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 
150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนที่บา้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที่ 
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14.00 น.   ออกเดินทางสูส่นามบินนาริตะ (ใชเ้วลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677  

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น.  เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

   

   
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ)กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออก 

ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ** 
ราคา 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 

 
 
 
 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง :  TOKYO IBARAKI KAMAKURA SPRING 6วัน 4คืนโดยสายการบิน
ไทย 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 8,900.- 27,900.- 
วันที ่03-08 เม.ย. 63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 8,900.- 27,900.- 
วันที ่22-27 เม.ย. 63 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 26,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด  าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 
 
 
 



 

 

CODE:GOJ44 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
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 เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


