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     ชม ดอกซากรุะ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจช”ิ เนินเขาสูงซึ่งเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น ตามแนวแม่น้ำชิโรอิชิ 

     ชม “ทุง่ดอกนีโมฟีลา NEMOPHILA HARMONY”  สีฟา้อ่อนทั่วทั้งเนินเขา ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค 

     ชมความพิเศษของ “ซากรุะเตม็ภูเขาทัง้ลกู” บานสะพรั่งสลับกับไม้ดอกและไม้ประดับหลากหลายชนิด 

     ชม “หมูบ่้านโออจุ ิจกู”ุ เคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วยเอกลักษณ์หลังคาทรงหญ้าคา 

     ชม “ปราสาทสรึกุะ” หลงัคาสีแดงเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น ล้อมรอบด้วยสวนต้นซากุระ 

     ชม “สวนชบิะซากรุะเมอืงอจิไิค” เปรียบเสมือนพรมชิบะซากุระล้อมรอบแบบ 360 องศา  กว่า 250,000 ต้น 

     ชม “สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge)” ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 

     ล่องเรือชมความงาม “หบุเขาเกบเิค”  เรือไม้ขนาดใหญ่ไม่มีหลังคาสามารถชมวิวตลอด 2ฝั่งน้ำได้อย่างตื่นตาตืน่ใจ 

     เข้าพักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นด้วยการ “แชอ่อนเซน็” พักผ่อนร่างกายคลายเหนื่อยล้า  
 

 
 

กำหนดการเดนิทาง  14-20 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 

 
04.00 น.  พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 7 เคาน์เตอร์ P โดยสายการ

เจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL) โดยมีเจา้หน้าทีอ่ำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
08.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินที่ JL708 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชัว่โมง)  หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซา่ (AEON MALL)” ศูนย์รวมแห่งสนิค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ 
และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย 

 
 รบัประทานอาหารคำ่ ณ ออิอนพลาซา่ (มอบค่าอาหารให้ท่านละ 1,500เยน) 
 พกัที ่INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA หรอืเทียบเท่า 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ-สนามบนินารติะ-อิออนพลาซา่ 
 



     
                       รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนั้นนำท่านชม “วัดนารติะซนั (NARITASAN TEMPLE)” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความนิยม
อย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” 
ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง จากนั้นนำท่านชม “เทศกาลชมดอกทิวลปิ (SAKURA 
TULIP FESTA)”  ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด Chiba ภายในงานท่านจะเพลิดเพลินกับดอกทิวลิป 68 ชนิดประมาณ 
700,000 ต้น ที่มีสีสันกับฉากหลังของ “กังหันลม De Liefde” ทำข้ึนในประเทศเนเธอร์แลนด ์และประกอบที่เมืองซากุระ 
สร้างขึ้นในป ี1994 เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของ Sakura Furusato Square และเป็นสัญาลักษณ์ของมิตรภาพอันดีงาม
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด ์เป็นกงัหันลมสูบน้ำอันแรกในประเทศญ่ีปุ่น สูง 15.6 เมตร ทำจากอิฐและสี่คอนกรีต
เสริมเหล็ก เพือ่จะตักน้ำขึ้น เพลาที่ขับเคลื่อนด้วยแรงลมจะหมุนกังหันน้ำข้างล่าง คุณสามารถเข้าไปชมภายในและชั้นบน
ของกังหันลม แต่คุณจะต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พร้อมถ่ายรูปกับดอกไม้ทีส่วยงามกันตาม
อัธยาศัย 

 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านตามรอยละคร รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน ณ “เมอืงเก่าซาวาระ” เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ แห่งชิบะ ซึ่ง
เป็นเขตพื้นท่ีที่ยังคงหลงเหลือรา้นค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยสภาพยังคงเป็น
เหมือนเมื่อร้อยกว่าปีท่ีแล้ว ด้วยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น อิสระให้ท่านสัมผัสเมืองเก่าดั้งเดิมของญี่ปุ่นและตามรอย
ความรักของทาเคชิ และ เซโกะ ได้ ณ ที่นี้ จากนั้นนำท่านชมสวนดอกไม้อันสวยงาม “สวนฮติาช ิซไีซด์ พารค์ (HITACHI 
SEASIDE PARK)” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิบะระกิ ภูมิภาคคันโต 
ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไม้มีทั้งหมด 8 จุดหลักๆ มีดอกไม้ประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวด
โฉมให้ชมกันได้ทั้งปี ชม ดอกป๊อปปี้ ทีจ่ะบานอวดความสวยงามให้ชมกันเต็มพืน้ที่ และงานเทศกาล NEMOPHILA 
HARMONY ทั่วทั้งเนินเขาจะกลายเป็นท้องทุ่งสีฟ้าอ่อนที่เต็มไปด้วยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบี้บลูอายส์, 
(Baby Blue Eyes) กว่า 4 ล้านต้น โลกแห่งสีฟ้าทีร่วมดอกนีโมฟีลา ท้องฟ้า และท้องทะเลเอาไว้ด้วยกัน  
จากนั้นนำท่านสู่ “เมอืงเซนได” เพื่อเข้าสู่ที่พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง วดันารติะซนั-เทศกาลชมซากรุะพรอ้มดอกทวิลปิ-เมอืงเก่าซาวาระ-สวนฮติาช ิซไีซต ์พารค์-เมอืงเซนได 

 
 



 
 รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำทุกท่านชม “วัดชซูอนจ ิ(CHUSONJI TEMPLE)” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ 
ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆสิบกว่าหลังในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ แต่
หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง อาคารที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลักษณะคล้ายกับศาลทองคำของวัดคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีก
ชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อน
อาคารคอนจิคิโดะถึง16ปี จากนั้นนำท่านสู่ “สถานอีิชโินะเซก”ิ เพื่อเปลี่ยนอริยะบถ “นั่งรถไฟทอ้งถิน่โอฟนุาโตะไลน์” ให้
ท่านทดลองใช้บริการรถไฟในญ่ีปุ่นท่ีมีชื่อเสียง และได้ชื่อว่าเป็นการคมนาคมที่เป็นที่นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่น ท่านจะ
สนุกสนานกับการนั่งรถไฟเพ่ือประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่งพร้อมชมบรรยากาศสองข้างทาง(ใช้เวลา 30 นาที
โดยประมาณ) เพือ่นำทุกท่าน “ลอ่งเรอื (GEIBIKEI)” เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยเม
จ ิหุบเขาเกบิเคเป็นเขาหินปูนสูงชัน มีแม่นํ้าซะเท็ทสึ ที่ไหลจากเทือกเขาคุริโคมะผ่านกลางผาหินที่สูงถึง 50 เมตร เป็น
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ผู้คนนิยมมาล่องเรือเลียบไปตามลำนํ้าเพื่อชมความงามของธรรมชาติริมสองฝั่งแม่นํ้า 
โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงจะมีความสวยงามมากเป็นพิเศษ ระหว่างทางก็จะมีศาลเจ้า น้ำตก ถ้ำ หน้า
ผา อกีทัง้นายท้ายพายเรือ ขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ สร้างอรรถรสการล่องเรือได้อย่างเพลดิเพลิน ให้ทุกท่านสามารถ
ถ่ายรูปเก็บความประทับใจได้ตลอดในการล่องเรือ และยังมีบริการขายอาหารปลาเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินในการให้
อาหารปลาทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กในลำน้ำอีกด้วย  

 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านชอ้ปปิ้ง “เซนไดอซิมึิ พรเีมีย่ม เอาทเ์ลท็ (IZUMI PREMIUM OUTLETS)” ตัง้อยู่ในอิซึมิพาร์คทาวน์ของ
เซนไดที่สง่างามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียว เป็นเอาท์เล็ทที่มีร้านสินค้าแบรนด์อย่างครบครันจากของทั้งในและ

วนัทีส่าม       วดัชซูอนจ-ินัง่รถไฟทอ้งถิน่โอฟนุาโตะ-ลอ่งเรอืหบุเขาเกบเิคอ-ิอซิมึ ิพรเีมีย่ม เอาทเ์ลท็-ยา่นอจิบินัโจ  

 



ต่างประเทศประมาณ 80 ร้านให้ภาพลักษณ์ของอาคารบ้านเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ทำให้สามารถ
เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ทได้ แล้วนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ “ยา่นอจิบิันโจ (ICHIBANCHO)” ย่านทีค่รอบคลุมการ
เชื่อมต่อของถนนหลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพื้นที่รูปตัว T ตลอดถนนอิจิบันโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ
(Chuo dori) ซึง่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอป
เปิ้ลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า และร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น 

 
 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที ่HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรอืเทยีบเท่า 

 

 
 รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนำทุกท่านชมซากุระ ณ “สวนฟนุาโอกะ โจช ิ(FUNAOGA JOSHI PARK)” ซึ่งเป็นสถานที ่ชมดอกซากรุะยอด
นิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น สวนแห่งนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงซึ่งเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น ที่ปลูกเรียงราย
อยู่เป็นทิวแถวไล่ตั้งแต่บริเวณสองข้างทางลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา อีกทั้งจะได้เห็นแนวต้นซากุระที่ออกดอกสีชมพูอ่อน
สวยงามทอดเป็นแนวยาว ให้ทุกท่านถ่ายรูปเก็บความสวยงามและความประทับใจได้ตามอัธยาศัย (ความสวยงามของดอก
ซากรุะ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  แล้วพาท่านชมซากุระพันต้น ณ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากรุะ (HITOME 
SENBONZAKURA)” ทางเดินริมแม่น้ำชิโรอิชิ มียาวกว่า 8 กม.ที่มีทิวแถวต้นซากุระเรียงรายกันกว่า 1200 ต้น ทิวทัศน์
ของภูเขาซาโอ้ที่ยังมีหิมะปกคลุม ตัดกับสีสันของซากุระนั้นยิ่งทำให้ดูงดงามมาก ซากุระที่นี่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพันธุ์โซ
เมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากุระ, ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหน้าซากุระนั้นที่นี่ก็จะจัดงานเทศกาลขึ้นทุกปี มีการออ
กร้านและนักท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจัดไฟไลท์อัพให้ได้ขมซากุระกลางคืนที่สวยงามชวนฝันไป
อีกแบบ  

 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัทีส่ี ่ ชมซากรุะสวนฟนุาโอกะ โจชิ+ฮโิตะเมะเซม็บงซากรุะ-สวนฮะนะมยิะมะ-ปราสาทสรึกุะ-ออนเซน็ 
 

 



จากนั้นนำท่านสู่ “สวนฮะนะมยิะมะ (HANAMIYAMA PARK)” เป็นหนึ่งในจุดชมวิวซากุระที่มีชื่อเสียง และสวยงามมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ด้วยความพิเศษของสถานที่เป็นภูเขาทั้งลูก ซึ่งเต็มไปด้วยต้นซากุระบานสะพรั่ง สลับกับไม้ดอกและไม้
ประดับหลากหลายชนิด นับว่าเปน็สถานที่ดึงดูนักท่องเทีย่วทั่วโลก เพื่อสัมผัสกบับรรยากาศที่ไม่มีใครเหมือนของภูเขา
ซากุระแห่งนี้ กันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียว(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านชม 
“ปราสาทสรึกุะ (TSURUGAJO CASTLE)” ทีถู่กสร้างขึ้นในปี1384 มีการเปลี่ยนผู้ปกครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยังเป็น
ภูมิภาคไอซ ุและถูกทำลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชินปี1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทำให้สิ้นสุดยุค
ศักดินายึดอำนาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี2011 
หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนีล้้อมรอบด้วย
สวนสาธารณะสึรุกะในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือนเมษายนที่น่ียังเป็นสถานที่ชมดอกซากรุะที่ได้รับความนิยมอีก
แห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่น(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) (ไม่รวมค่าเข้าชมตัว
ปราสาทด้านใน) 

 
 รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พกัที ่HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรอืเทยีบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซน็ เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมด,ี ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการ
เผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 
 
 

 



 
 รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านสู่ “หมู่บา้นโออจุ ิจกู ุ(OUCHIJUKU)” หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อ
หลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 
เมตร มีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูก
สร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขาย
ของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชม
หมู่บ้านน้ีกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “เมอืงนกิโก”้ อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ ทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินิกโก้ ยังเป็นที่ตั้งของน้ำตก
และเส้นทางชมทิวทัศน์ที่กล่าวกันว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่น จากนั้นนำท่าน “สะพานชนิเคียว(SHINKYO 
BRIDGE)” หรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในช่ือว่า “สะพานศกัดิส์ทิธิ์” ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวย
ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โครงสร้างสะพานปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1636 แต่เริ่มแรกที่สร้างขึ้นไม่เป็นที่ชัดเจน จนกระทั่งปี 1973 
ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม 

 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านสู่ “สวนชิบะซากรุะเมอืงอจิไิค” พรมชิบะซากุระล้อมรอบแบบ 360 องศา เป็นความภาคภูมิใจด้านความกว้าง
ใหญ่ในระดับที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู ในช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมพื้นดินของสวนสาธารณะแห่งนี้จะ
เต็มไปด้วยชิบะซากุระสีชมพู พื้นที่ในการปลูกชิบะซากุระมีประมาณ 2.4 เฮคเตอร์ เป็นจำนวนต้นกว่า 250,000 ต้น 
ทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนกับภาพตัดปะเม่ือมองจากจุดชมวิวก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญ ลิ้มรสโซบะทำมืออย่างพิถีพิถัน ณ 
ร้านอาหาร และที่ร้านค้าในสวนชิบะซากุระมีผักท้องถิ่นและต้นกล้าของชิบะซากุระขาย  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “มหา
นครโตเกยีว” เพื่อช้อปปิ้ง “ยา่นชินจกู ุ(SHINJUKU)” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญ
ท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น 

 

วนัทีห่า้ หมูบ่า้นโออุจ ิจูก-ุเมอืงนกิโก-้สะพานชนิเคยีว-สวนชบิะซากรุะอจิิไค-เมอืงโตเกยีว-ยา่นชนิจกูุ  



 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที ่HOTEL LISTEL SHINJUKU หรอืเทยีบเท่า 

 

 
 รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนัน้นำทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วดัอาซากสุะ (ASAKUSA TEMPLE)” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอมิทองคำที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัด
ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่
ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอมิทองคำ มีชื่อว่า 
“ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า 
พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของทีร่ะลึก แล้วให้ท่านหามุมถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่
ของกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(TOKYO SKY TREE)” หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอ
นี้มีความสูง 634 เมตร ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากบริเวณวัดอาซะกสุะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบ
เมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นนำท่านสู่ “ตลาดปลาซกึจิ ิ(TSUKIJI MARKET)” ทสึคิจิ เป็นที่ตั้งเดิมของตลาดปลาที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ซึ่งในยุครุ่งเรืองของตลาด ที่นี่เคยรองรับอาหารทะเลสดมากกว่า 2,000 ต่อวัน แม้ว่าตลาดค้าส่งและการ
ประมูลปลาทูน่าที่ตลาดด้านในจะถูกย้ายไปยังตลาดโทโยสุเมื่อเดือนตุลาคมค.ศ. 2018 ตลาดทสึคิจริอบนอก กลุ่มผู้ค้าและ
จำหน่ายอาหารและเครื่องครัวอันคึกคัก รวมถึงร้านอาหารชั้นเลิศของโตเกียวก็ยังเปิดให้บริการอยู่ แม้ว่าตลาดปลาจะย้าย
ไปที่โทโยสุแล้ว แต่ร้านซูชิ อาหารทะเล และร้านอาหารอื่น ๆ อย่างเช่น ร้านราเม็ง ร้านสตูเนื้อ และร้านข้าวหน้าไก่ ก็ยังคง
ตัง้อยูใ่นพ้ืนทีต่ลาดทสึคิจิรอบนอก เชฟหลายคนของร้านเหล่านี้ได้ฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์มานับสิบ ๆ ปี เมื่อเดินไป
ตามถนนต่าง ๆ คุณก็จะได้พบพ่อค้าแม่ค้าที่ขายไข่ม้วน อาหารทะเลย่าง และข้าวปั้นขนาดยักษ์ รวมถึงของทานเล่นอื่น ๆ 

 
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม “ยา่นกินซา่ (GINZA)” ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง แบรนด์เนมมากมาย สนุกสนาน กับ
การช้อปปิ้ง “ถนนชูโอ” บางครั้งก็เรียกว่า “ถนนกินซ่า” หรือเลือกซื้อของห้างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้านบูติค 
เครื่องสำอางค์ชั้นนำจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเครื่องใช้ไฟฟ้ายัง “อาคารโซนี่” ที่กลายเ ป็นจุดนัดพบ ด้านนอกเต็ม
ไปด้วยวัยรุ่นที่มายืนรอคู่นัด ด้านในเต็มไปด้วยเครื่องใช้ฟ้ารุ่นล่าสุดและยังมีโชว์รูมของโตโยต้าอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ 
“เมอืงใหมโ่อไดบะ (ODAIBA)” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาว
ญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว แล้วนำท่านสู่ “หา้งไดเวอรซ์ติี ้(DIVERCITY TOKYO PLAZA)” 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical 
City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยู่ถึง 154 ร้าน รวมทั้งยังมีฟู๊ดคอร์ท และ ร้านอาหาร

วนัทีห่ก วดัอาซากุสะ+ววิโตเกยีวสกายทร-ีตลาดปลาซกึิจ-ิย่านกนิซ่า-เมอืงใหมโ่อไดบะ+หา้งไดเวอรซ์ติี-้อิออนพลาซา่ 



ชื่อดังอีกด้วย รวมถึง ยังมีร้านแบรนด์เนมชื่อดัง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ กับร้านแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆมากมาย…..
ท่านจะได้ชม “หุ่นยนต์ GUNDAM ตัวโตเท่าขนาดจริง ยืนรอต้อนรับท่านที่ด้านหน้าของห้าง ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของ
สถานทีแ่ห่งนี้ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า (AEON MALL)” ศูนย์รวมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนม
ญ่ีปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย 

 
 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 
 

 
00.35 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES โดยเที่ยวบินท่ี JL033  
05.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม  
 

หมายเหต ุ:  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานท่ีตั้ง ได้ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนำเท่ียวเป็นสำคัญ 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราคา่บรกิารเดนิทาง : 14-20 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 
สำหรับคณะเดินทาง  30  ท่านขึ้นไป (การนัตอีอกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผู้ใหญ่ 69,900 บาท 

เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  69,900 บาท 

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มเีตียง 67,900 บาท 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 10,000 บาท 

ไมใ่ช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ)่ สอบถาม 
เดก็ทารก อายตุำ่กวา่ 2 ป ี(ณ. วนัเดนิทาง) เช็คราคาตัว๋กอ่นทำการจองคะ่ 

วนัทีเ่จด็  สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีป้ระกอบด้วย 2 สว่น 
1.คา่ที่พกัและบรกิารอืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้งในตา่งประเทศ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) 

2.คา่ตั๋วเครือ่งบนิ JAPAN AIRLINES 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
o ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ 
o ค่าธรรมเนียมน้ำมันท่ีสายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วนัที ่27/12/2565) 
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
o ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในระหว่างการเดนิทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตจากอุบัติเหตุท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ 1,500,000 บาท  
ประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเข้าประเทศญีปุ่่น 

o การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 
o น้ำดื่มที่ญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3% 
o ค่าธรรมเนียมน้ำมันท่ีสายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
o ค่าทำหนังสือเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และค่าอาหารทีส่ั่งมาในห้องพัก เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
o ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัม*2ใบ ต่อท่าน) 
o ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดนิทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที)่ 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทปิไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือ ตามความพึงพอใจ 
 
เงือ่นไขการสำรองที่นัง่ / ชำระเงนิ 
o กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มชำระมดัจำ (ทวัร ์30,000 บาท) 
o ส่วนทีเ่หลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 



กรณยีกเลกิการจอง 
ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกำหนดอัตราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนืให้แกน่กัทอ่งเทีย่ว 2563 

• ยกเลกิการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนำเทีย่วคืนเงินทั้งหมด  
(โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำ ของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายทีจ่ำเป็นอื่นๆ ) 

• ยกเลกิการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันนำเทีย่ว คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์ 
• ยกเลกิการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ก่อนขอสงวนสทิธค์นืเงนิในทกุกรณ ี

(สำคญัมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ กำหนดใหบ้รษิัทจะตอ้งชำระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า15วนั ในสว่นของการ
ชำระคา่ตัว๋เครือ่งบนิดงักลา่วจะไมส่ามารถคนืเงนิใหก้บัผูเ้ดินทางได)้ 
 
เงือ่นไขและขอ้กำหนดอืน่ๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลกิการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มผีู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศหรอืออกตั๋วโดยสารระหวา่งประเทศเอง ต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่

สำรองที่นั่ง หากไม่มกีารแจง้เรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวได้ 
o กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรอืประทบัตราใดๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้อง ลงในหนังสือเดินทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เช็คอิน หรอืตำรวจ

ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทกุกรณี 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษสีนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้  
o ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกัน ดงันั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้  
o หากท่านถกูเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนือ

อำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  
o หากท่านถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถงึไกด์จะไม่

สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษทัฯ จะทำหน้าท่ีประสานงานและ
เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าวที่
พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าทีช่่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบนิ, อุบัติเหตุ, 
ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แตจ่ะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึง
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

o เมือ่ท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



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