
รหัสโปรแกรม : 25620(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมอืงโออาไร - ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- ตลาดปลาโออาไร -   

ฟกุชุมิา – รมิแมน่ า้ชโิรอชิ-ิ เมอืงซาโอะ - หมูบ่า้นสนุขัจิง้จอกซาโอะ  

Funaoka Castle Ruins Park Sendai - สวนฮะนะมยิะมะ - หมูบ่า้นโออจุจิคู ุ 

เมอืงนกิโก - กระเชา้ลอยฟ้าอะเคจไิดระ - วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

**ทอ่งเทีย่วอสิระโตเกยีว** 

 



รายการทวัร ์
วนัที ่12 เม.ย.   กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิฮาเนดะ     (-/-/-) 

06.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ ประตู 8 เคาน์เตอร ์R สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์

(Japan Airline) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

09.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL032  

18.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม Hotel MONday Asakusa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่13 เม.ย. เมอืงโตเกยีว - เมอืงโออาไร - ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- ตลาดปลาโออาไร - 

 ฟกุชุมิา - สวนฮะนะมยิะมะ            (B/L/D)  

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโออาไร จ.อบิาราก ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ทีอ่ดุมสมบรูณ์ไป

ดว้ยชายหาดส าหรับเลน่ทะเลสวยๆและอาหารแสนอรอ่ยอยา่งปลาแองเกลอรแ์หง่นีเ้ป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับ 1 ของภมูภิาคคันโตเหนอื 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตร์

ยาวนาน ตัง้อยูบ่นเนนิเขาหนัหนา้สูม่หาสมทุรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงใน

ภมูภิาคคันโต ถกูเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวฒันธรรมแหง่จังหวดั และไดรั้บความเชือ่ถอืมาอยา่ง

ยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครัว 

น าทา่นรับพลังงานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ (Kamiiso no Torii) โทรอิสิเีทาทีน่ิง่สงบ บนโขด

หนิทา่มกลางฟองคลืน่สขีาวทีส่าดกระเซน็ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้โอนามจุโินะมโิคโตะ 

และ เทพเจา้สคุนุะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต ่29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทัง้ยงัเป็นจดุถา่ยรปู

พระอาทติยข์ึน้ทีม่ชี ือ่เสยีง มนัีกทอ่งเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาด

สอ่งขึน้สูข่อบฟ้า 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี ทา่น

สามารถอิม่อร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ส่งตรงมาจากท่าเรือประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ 

หรอือาหารทะเลป้ิงยา่ง นอกจากนีย้งัมอีาหารทะเลตากแหง้ทีท่ าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับ

เป็นของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู 



ปลาสดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแต่ฤดูกาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม 

หมกึยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเขา้ชม ตน้ซากรุะ ณ  สวนฮะนะมยิะมะ (Hanamiyama Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3 ชม.)  ซึง่เป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วเนื่องจากชาวบา้นทีอ่าศัยบนเนนิเขาแหง่นี้พรอ้มใจกนัปลกูไมด้อกไม ้

ประดับมากกวา่ 30 ชนดิ ดอกไมน้านาพันธุเ์บง่บานพรอ้มกนัในฤดใูบไมผ้ล ิโดยเฉพาะซากรุะพนัธุ ์

Somei Yoshino บานสะพร่ังสลับกับสสีันของ ดอกพชี บ๊วย แมกโนเลยี คามเีลยี ฟอรซ์เิทยี และ

ดอกนะโนะฮะนะ ท าใหท้ั่วทัง้เนนิเขาถกูแตง่แตม้ไปดว้ยสสีนัสวยงดงามจนไดรั้บฉายาวา่ หบุเขาแหง่

ดอกไมเ้มอืง Fukushima กนัเลยทเีดยีว 

***หมายเหต*ุ** ดอกไมช้นดิตา่งๆมกีารบานและรว่ง ไมต่รงกนัในทกุปี หากเกดิเหตุ

สดุวสิยั เชน่ ดอกไมย้งัไมบ่าน หรอื รว่งโรยตามสภาพอากาศกอ่นเวลา และท าใหด้อกไมไ้ม่

สวยงามดงัภาพ ทางบรษิทัฯ ขออนญุาตด าเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบือ้งตน้  เพือ่ให้

รายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไปได ้โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 
พกัที ่ โรงแรม Hotel Sankyo Fukushima หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 

 



วนัที ่14 เม.ย.    เมอืงซาโอะ - หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ - ชมซากรุะรมิแมน่ า้ชโิรอชิ ิ- Funaoka 

Castle Ruins Park Sendai - ทะเลสาบโกชคินิมุะ - ฟกุชุมิะ                  

     (B/L/D)  

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูสู่เ่มอืง Zao (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)   

 น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ(Zao Fox Village) (รวมบตัรเขา้ชม) ตัง้อยูใ่กล ้

กับเมอืงชโิรอชิใินภเูขาของจังหวัดมยิาก ิเปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แตปี่ 1990 ภายในหมูบ่า้นมสีตัวน์านาชนดิ

กว่า 100 ตัว รวมถงึสุนัขจิง้จอก 6 สายพันธุท์ีว่ ิง่ไปมาไดอ้ย่างอสิระในพืน้ทีก่วา้ง ผูเ้ขา้ชมสามารถ

เขา้ถงึตัวสัตวต์่างๆไดอ้ย่างใกลช้ดิ และสามารถป้อนอาหารไดอ้กีดว้ย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให ้

อาหารดว้ยเชน่กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฟุคชุมิะ(Fukushima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.)  ซึง่เป็นจังหวดั

ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ครอบคลุมพืน้ทีช่ายฝ่ังมหาสมทุรแปซฟิิคแผ่ลกึ

กวา้งเขา้ไปยงัเขตทีร่าบสงูของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศ ท าใหฟ้คุชุมิะมแีหลง่ทอ่งเทีย่ว

ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงหลากหลายรวมทัง้แหลง่เทีย่วทางประวัตศิาสตร ์ภเูขาและบอ่น ้าพรุอ้น 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ฮโิตเมะเซ็มบงซากุระ (Hitomesenbon zakura) แปลว่า ซากุระ 

1,000 ตน้ ทีเ่ห็นไดใ้นคราวเดยีว รมิแมน่ า้ชโิรอชิ ิ(Shiroishi River) มตีน้ซากรุะกว่า 1,200 ตน้ ที่

ทอดตัวเป็นแนวยาวราว 8 กโิลเมตร ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเห็นเทอืกเขาซะโอ (Mt. 

Zao) เป็นฉากหลัง ซึง่ทวิทัศน์อันงดงามนี้เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของภมูภิาคโทโฮคุ (Tohoku) โดย 

1 ใน 3 ของจ านวนซากรุะทัง้หมดของทีน่ีม่อีายมุากกวา่ 90 ปี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเขา้ชม ชมซากุระที ่Funaoka Castle Ruins Park Sendai (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาท.ี)  จุดชมววิซากุระทีม่ไีฮไลทร์ถรางไต่เขาทะลุอโุมงคซ์ากรุะอันโด่งดัง ว่ากันว่าเป็นจุดชม

ซากุระที่สวยที่สุดแห่งนึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่ น บนยอดเขามีรูปปั้นพระโพธสิัตว์

กวนอมิ ความสงู 24 เมตร และสามารถชมววิได ้360 องศา มองเห็นทั่วเมอืงชบิาตะและยอดเขา Zao 

ชว่งเทศกาล Shibata Sakura Festival จะมนัีกท่องเทีย่วมาเยีย่มชมจุดชมววิซากรุะนี้กวา่ 2 แสนคน

เลยทเีดยีว 

***หมายเหต*ุ** ดอกไมช้นดิตา่งๆมกีารบานและรว่ง ไมต่รงกนัในทกุปี หากเกดิเหตุ

สดุวสิยั เชน่ ดอกไมย้งัไมบ่าน หรอื รว่งโรยตามสภาพอากาศกอ่นเวลา และท าใหด้อกไมไ้ม่

สวยงามดงัภาพ ทางบรษิทัฯ ขออนญุาตด าเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบือ้งตน้  เพือ่ให้

รายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไปได ้โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโกชคินิุมะ (Urabandai Goshiki-numa Ponds) หรอื (บงึ

น า้ 5 ส)ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) สถานที่ที่สรา้งแรงบันดาลใจจากการไดเ้ห็นววิที่น่า

มหัศจรรย ์ Goshikinuma นัน้มบีงึหลักๆ รวมตัวกันอยู่ถงึ 9 บงึ ซึง่เป็นหนึ่งในจุดชมววิทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของอรูะบนัได (Urabandai) โดยแตล่ะบงึก็จะมสีขีองน ้าเฉพาะตัวเอง มตีัง้แตส่นี ้าตาลเขม้ ไปจนถงึสี

ฟ้าเขม้  ซึง่สขีองน ้าทีเ่ห็นจะเปลีย่นไปตามสภาพอากาศ ชว่งเวลา และปัจจัยอืน่ๆ  ตลอดความยาว

กวา่ 3.6 กโิลเมตร ถอืเป็นเสน้ทางเทีย่วชมธรรมชาตยิอดนยิมแหง่หนึง่ในแถบนีท้เีดยีว  หากตอ้งการ

เดนิชมใหท้ั่วทกุบงึจะใชเ้วลาประมาณ 70 นาท ี คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัทัศนยีภาพไดท้กุฤดกูาล  

สัมผัสความสดชืน่ของหญา้สเีขยีวสดในฤดูใบไมผ้ล ิ และตื่นตากับสสีันใบไมเ้ปลี่ยนสทีี่โดดเด่น

ในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พกัที ่  โรงแรม Urabandai Lake Resort หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั (ออนเซ็น)   

วนัที ่15 เม.ย.  หมูบ่า้นโออจุจิคู ุ- เมอืงนกิโก - กระเชา้ลอยฟ้าอะเคจไิดระ - โตเกยีว            

     (B/L/D)  

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจจิูคุ (Ouchi-Juku) ในจงัหวดัฟุกุชมิะ (Fukushima) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

 น าท่านเที่ยวชม หมู่บา้นญีปุ่่ นโบราณโออูจจิูคุ(Ouchijuku) หมู่บา้นนี้ในสมัยสมัยเอโดะเป็น

เสมอืนแหล่งทีพั่กตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ (Shimotsuke) ถนนเสน้นี้เคยเป็น

เสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ ลักษณะของตัวบา้นเป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคา

ทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 

40 – 50 หลัง และเมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคไุดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้ง

อันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโอะอุชจิูคุไดรั้บการบูรณะใหม่จน

กลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพั่กแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดูด

นักท่องเทีย่วไดจ้ านวนมาก จุดเด่นของหมูบ่า้นนี้ ไดแ้ก ่ทางน ้ าไหลสองฝ่ังถนนทีค่ั่นระหวา่งบา้นและ

ถนนใสมากจนมองเห็นกน้บอ่ไดเ้ลย 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทาสู ่เมอืงนกิโก ตัง้อยูใ่นทวิเขาในจังหวัดโทจงิ ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู่  กระเชา้ลอยฟ้าอะเคจไิดระ (Akechidaira Ropeway) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี ทีน่ี่คอืจุดชมววิทีจ่ะมองเห็นทัง้น ้าตก Kegon และทะเลสาบ Chuzenji ไดใ้นเวลา

เดยีวกันซึง่ถอืเป็นภาพววิทีส่วยทีส่ดุทีห่นึง่ใน Nikko เลยก็วา่ไดย้ ิง่ถา้มาเทีย่วในชว่งใบไมเ้ปลีย่น

สกี็จะยิง่เพิม่ความสวยงามของจุดชมววิจุดนี้เขา้ไปอกีเพราะตน้ไมใ้บหญา้บนภูเขาจะเปลีย่นจากสี

เขยีวเป็นสสีม้ เหลอืง แดงใหส้สีันทีส่วยงามนอกจากนี้ระหว่างทีน่ั่ง Ropeway ขึน้ไปบนจุดชมววินัน้

เราจะเห็นถนน Irohazaka ถนนทีม่โีคง้ทัง้หมด 48 โคง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 

พกัที ่  เขา้พกัที ่โรงแรม  Hotel MONday Asakusa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่16 เม.ย.   โตเกยีว อสิระโตเกยีวดสีนยีแ์ลนด ์หรอื ชอ้ปป้ิงยา่นชบิยุะ และโอไดบะ (ไมม่รีถบสั

บรกิาร)           (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

ใหท้่านอสิระเต็มวัน (ไมม่รีถบสับรกิาร) ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่รคา

ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท และราคาเด็กทา่นละ 2,400 บาท (ไมร่วมค่าเดนิทาง) สวนสนุกทีม่ี

นักท่องเทีย่วต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 

สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินยี ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยี์

แลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีWorld Bazaar 

/ Tomorrowland / Toontown / Fantasyland / Critter Country / Westernland 

/Adventureland โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอื อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง

อาท ิ

 ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิม จ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ 

และไดรั้บความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ 

 ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ น การแตง่

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ 

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ยา่นวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่เป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

**อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่  เขา้พกัที ่โรงแรม  Hotel MONday Asakusa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

  



วนัที ่17 เม.ย.     วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ- สนามบนินารติะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

            (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ (Asakusa) น าทา่นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ทีว่ดัทีไ่ดช้ ือ่วา่

เป็นวดัทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายใน

ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที่

มชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ 

ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 

ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดัง เดนิชอ้ปป้ิงยังยา่น ชนิจุกุใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย 

อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชเิซโด ้แอน

เนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์

ดังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.30 น. ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ นารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

15.00 น.   น าทา่นเชค็อนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

18.05 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน(์Japan Airline) เทีย่วบนิที ่JL707 

23.00 น.     เดนิทางถงึ สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

อตัราคา่บรกิาร 

**เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 12,000.-** 
 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุ(เนือ่งจากกรุป๊นี ้ทางบรษิทัไดท้ าการจองทีน่ ัง่เป็นต ัว๋เดีย่ว หลงัจาก

ทีล่กุคา้ท าการจองพรอ้มสง่ชือ่และโอนมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัจะด าเนนิการออกต ัว๋ใหท้า่น ซ ึง่หลงัจากทีอ่อก

ต ัว๋แลว้ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทาง หากขอยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั

จ าในทกุกรณี) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 

 

 

 

 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ4 ปีข ึน้ไป 
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -3 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น  
(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

12-17 APR’23 75,900.- 75,900.- 65,900.- 14,000.- 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 30ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไขและขอสงวน

สทิธิค์า่มัดจ าการจอง 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 



คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

  

 

 

 

 



                                                               หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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