
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

            ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากรุะ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอเุอะโนะ 
** ร่ืนรมยช์มทิวทศัน์โดย "รถไฟสายโรแมนติก" พร้อมชม “ดอกซากรุะ” สองขา้งทาง 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** ชอ้ปป้ิง 2 ยา่นดงัแห่งญ่ีปุ่น “ย่านชินไซบาชิ แห่งเมอืงโอซาก้า + ย่านชินจูก ุแห่งเมอืงโตเกยีว” 
**ชม "เทศกาลชมดอกทิวลปิ Sakura Tulip Festa" สีสันกบัฉากหลงัของ “กงัหันลม De Liefde” 
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ดื่มทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง   1-7 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบนิคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.59 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 



วนัทีส่อง ศาลเจ้าฟูจิม ิอนิาริ - ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคนิคาคุจิ - 
เมอืงอาราชิยาม่า - น่ังรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคยีว 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อนิาริ” หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัวา่
ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จ้ิงจอกเป็นศาลเจา้ชินโต(Shinto)ท่ีมี
ความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก
ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาล
เจา้จ  านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือ
กนัวา่เป็นภูเขาศกัสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่
นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวคู์่กาย(บา้งก็วา่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ัน
จ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาด
กนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแลว้ จากนั้นน าท่านเดินชมดอกซากุระ “ถนนสาย
นักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นน้ีเป็นทางเดินเล็กๆ เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ท่ีใส
สะอาด ผูค้นจ านวนมากท่ีต่างพากนัมาเดินเล่นชมซากุระท่ีออกดอกสะพร่ังเตม็ตน้ตลอดสองขา้งทาง เม่ือซากุระ
บานเตม็ท่ีแลว้ถนนเส้นน้ีก็จะกลายเป็นสีชมพหูวานแหวว ท าใหไ้ดบ้รรยากาศอนัสุดแสนจะความโรแมนติ
กท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองท่ีในหน่ึงปีจะหาชมไดพ้ียงคร้ังเดียวเท่านั้น (ความสวยงามของดอกซากุระ..
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คินคาคุจิ” ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องโชกุนในสมยั
โบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตล์ญ่ีปุ่นโบราณท่ีไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี
เยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืน ้า
คลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผสั
กบั “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เสน่ห์ของ
รถไฟเก่าน้ี มีมุมมองท่ีน่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ ตลอดเส้นทางท่าน
จะไดช้มความงามของดอกซากุระท่ีบานสะพร่ังและแม่น ้า 
Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผา่นภูเขา หุบเขา ดว้ย
บรรยากาศสุดโรแมนติก (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลีย่นสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลีย่นไปน่ังรถไฟ 
JR ท้องถิ่นแทน* 
และน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหม่ืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่(Bamboo 
Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆท่ีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศท่ีแปลกและหาได้
ยาก ยิง่ถา้ช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่าง
ก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้น
ของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองท่ี



ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 
ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนท่ีเราจะน าท่านชม “สะพานโทเกต็สึเคียว
(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก
สร้างข้ึนในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้น
เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น ้าท่ีทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมวิว
ท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งในเกียวโต  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี NEYAGAWA TREND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่าม ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 
NABANA NO SATO 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบวา่เคยเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก จากนั้นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง
ไร้ชีดจ ากดับนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบั
สินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod 
กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านเดินทางสู่ “มิสุอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึง
รวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน าและร้านอาหารญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนัง่
พกัเทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ กวา่ 200 ท่ีนัง่ ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ ให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบั “Nabana no Sato” เพื่อชม 
เทศกาลประดับไฟ ท่ีน่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียงั
ประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่น  
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม -  พฤษภาคม ของทุกปี) 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี HOTEL ROUTE INN YOKKAICHI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



   
 

วนัทีส่ี่ ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีท่ีแลว้    
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านข้ึนสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล น าท่าน
ข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้น
ไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้าท่ีเกิด
จากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อน ้าแต่ละ
บ่อ ดงันั้นน ้าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 
ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
 พกัท่ี TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
 

   
 

วนัทีห้่า มหานครโตเกยีว - ชมซากรุะ ณ สวนอเุอโนะ - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี -  
ย่านฮาราจูก+ุศาลเจ้าเมจิ - ย่านชินจูก ุ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” ใหท้่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงโตเกียว เป็น
สวนสาธารณะท่ีชาวญ่ีปุ่นนิยมเดินทางมาพกัผอ่นหยอ่นใจ สวนน้ียงัเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้ พิพิธภณัฑ ์และ สวน
สัตว ์ภายในสวนอุเอโนะมีความร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพรรณ รวมทั้งตน้ซากุระนบัพนัตน้ ช่วงเดือนปลาย



มีนาคม-ตน้เมษายนเป็นช่วงท่ีดอกซากุระบาน สวนอุเอโนะจะจดัเทศกาลชมดอกซากุระ ซ่ึงถือวา่เป็นเทศกาล
ชมดอกซากุระท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโตเกียว อีกทั้งภายในงานเทศกาลยงัมีการออกร้านคา้ ขายของกินตลอด
งาน ใหน้กัท่องเด่ียวไดซ้ื้อหาลองทาน, ลองชิมกนัอยา่งเพลิดเพลิน (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ) จากนั้นน าทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมท
องค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 
ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวน
หอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ี
ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมือง
ต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก
ของท่ีระลึก และน าทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอย
โตเกยีวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว 
ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์
ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเตม็
ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั 
“ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้าน
ฟาสทฟ์ูดท่ีวนัสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้
และเปล่ียนเส้ือผา้กนั ร้านเครปญ่ีปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอ
โมเตะซนัโด” ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ท่ีออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป และน าท่านชม “ศาล
เจ้าเมจิ” (ดา้นนอก) ศาลเจา้ชินโตท่ีส าคญัของมหานครโตเกียว ไดเ้คยถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
และไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลกัษณ์เด่นคือซุม้ประตูท่ีท าดว้ยไม ้ความสูงประมาณ 12 
เมตร กวา้งประมาณ 17 เมตร เป็นโทริอิไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่ง
ความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมี
ผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลิน
เพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   



 
วนัทีห่ก เทศกาลชมดอกทวิลปิ - ตลาดปลาซึกจิิ - เมอืงโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี ้(หุ่นกนัดั้ม) + 

ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้- ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม “เทศกาลชมดอกทวิลปิ Sakura Tulip Festa”  ท่ีเมือง Sakura (ซะคุระ) จงัหวดั Chiba 
ภายในงานท่านจะเพลิดเพลินกบัดอกทิวลิป 68 ชนิดประมาณ 700,000 ตน้ ท่ีมีสีสันกบัฉากหลงัของ “กงัหนัลม 
De Liefde” ท าข้ึนในประเทศเนเธอร์แลนด ์และประกอบท่ีเมืองซากุระ สร้างข้ึนในปี 1994 เพื่อเป็นสัญญา
ลกัษณ์ของ Sakura Furusato Square และเป็นสัญาลกัษณ์ของมิตรภาพอนัดีงามระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและ
เนเธอร์แลนด ์เป็นกงัหนัลมสูบน ้าอนัแรกในประเทศญ่ีปุ่น สูง 15.6 เมตร ท าจากอิฐและส่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อจะตกัน ้าข้ึน เพลาท่ีขบัเคล่ือนดว้ยแรงลมจะหมุนกงัหนัน ้าขา้งล่าง คุณสามารถเขา้ไปชมภายในและชั้นบน
ของกงัหนัลม แต่คุณจะตอ้งถอดรองเทา้ไวข้า้งนอก (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) พร้อมถ่ายรูปกบัดอกไมท่ี้สวยงาม
กนัตามอธัยาศยัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา, ผกั และ 
ผลไม ้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็น
หน่ึงในตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเล
สดมากมายหลายชนิด และยงัเป็นแหล่งร้านอร่อยช่ือดงัของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาซึกจิิ (มอบเงินค่าอาหารท่านละ 1,500 เยน) 
น าท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานท่ีออกเดทของหนุ่มสาว
ญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคท่ีสุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ท่ีพาดผา่นจากโอ
ไดบะสู่เมืองโตเกียว และเดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาด
ใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง 154 ร้าน ท่านจะไดช้ม “หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 
Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจริง ยนืรอตอ้นรับท่านท่ีดา้นหนา้ของหา้ง ท่ีเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของ
สถานท่ีแห่งน้ี อีกทั้งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ท่ีจะบอกผา่นความยิง่ใหญ่ของ 
GUNDAM ไปทัว่โลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) และน าท่านสู่“ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้(Aquacity Odaiba)” ภายใน
เตม็ไปดว้ยร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ เส้ือผา้ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงดว้ยกนั บน
ชั้น 5 เป็นศูนยอ์าหารราเมน ท่ีรวบรวมเมนูราเมนหลากหลายชนิดจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัมีลานไม้
ชมววิตั้งอยูด่า้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้ท่ีเห็นสามารถมองอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ และ สะพานสายรุ้งไดอ้ยา่ง
ชดัเจน น าทุกท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และ
อาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

     



 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ  
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

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

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เดนิทาง    1-7 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 

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) -18,000 บาท 

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

 

อตัราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 19/11/2562) 
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 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 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 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 และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ 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 
 


