
 
 

 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 27033 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
CHERRY BLOSSOMS TOHOKU (6D3N) 

BY…THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุม่ Star 
Alliances” 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

01 – 06 เมษำยน 2566 59,900.- บำท 
 

 

วนัท่ีหน่ึง สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ – สนำมบินนำริตะ ( 23.50 – 08.10 ) 

20:00 พร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) 
พบกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เชค็อนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่
มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตู
ขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอยำ่งน้อย 45 นำที *** 

 23:50 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 
642 

  มีอำหำรและเคร่ืองด่ืมบริกำรบนเคร่ือง 
 

วันท่ีสอง อิบำรำกิ – สวนฮติำช ิซีไซด์ ปำร์ค – สะพำนแขวนริวจิน – เมืองเซนได – ย่ำนช้อปป้ิงอิ
จิบังโช – ถนนโจเซนจิ 

08:10 ถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น ดินแดนอำทิตย์อุทัย (เวลำท้องถ่ินท่ีญ่ีปุ่นเร็วกวำ่
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 ผ่ำนพิธีศุลกำกรและตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภำระ 

วนั
ท่ี 

ก ำหนดกำรเดินทำง เชำ้ 
เท่ีย
ง 

ค่ ำ โรงแรม 

1 
สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ – 
สนำมบินนำริตะ 
( 23.50 – 08.10 ) 

  ✈  

2 
อบิำรำกิ – สวนฮติำช ิซีไซด์ ปำร์ค – 
สะพำนแขวนริวจิน – เมืองเซนได – ยำ่นช้
อปป้ิงอจิิบังโช – ถนนโจเซนจิ 

-  

HOTEL JAL CITY 
SENDAI OR 
SIMILAR 

3 
เซนได – ปรำสำทอำโอบะ – หมู่บ้ำนกินซัง
ออนเซ็น – มิยำงิ – ชมซำกุระ ณ ริมแม่น้ ำ
ชโิรอชิ ิ– เมืองฟุกุชมิะ 

  

HOTEL ROUTE 
INN 
NIHONMATSU OR 
SIMILAR 

4 
เมืองฟุกุชมิะ – ปรำสำทสรุึกะ (จุด
ถ่ำยภำพด้ำนนอก) – หมู่บ้ำนโออจิุจูคุ – 
ศำลเจ้ำโทโชกุ – สะพำนชนิเคียว 

  
 

HOT
EL

KINUGAWA 
ROYAL HOTEL 
OR SIMLAR  

5 

เมืองนิกโก้ – สวนสตรอเบอร์ร่ี – คำวำโก
เอะ – ล่องเรือชมซำกุระ – ชอ้ปป้ิงมิตซุย
เอำท์เล็ท คิซำรำส ึ– สนำมบิน 
ฮำเนดะ 

 
  -  

6 
สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบินสวุรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ 
( 00.20 – 04.50 ) 

✈    



   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค” (Hitachi Seaside Park) 
สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ในจังหวัดอิบำรำกิ ต้ังอยู่ใกล้กับชำยฝ่ังมหำสมุทร
แปซิฟิกบนพ้ืนท่ีท้ังหมด 350 เฮกตำร์ (2,187.5 ไร่) โดยแบ่งเป็นสวนดอกไม้
กว้ำง 200 เฮกตำร์ (1,250 ไร่) สวนสำธำรณะท่ีสำมำรถชมดอกไม้และพืช
นำนำพันธุ์ได้ตลอด 4 ฤดูกำล พร้อมพ้ืนท่ีกิจกรรมมำกมำยตำมจุดต่ำง ๆ 
ภำยในสวนท่ีเหมำะแก่กำรไปปิกนิกเดินเล่น ภำยในสวนสำธำรณะถูกแบ่งออกเป็น
พ้ืนท่ีเคร่ืองเล่น พ้ืนท่ีป่ำ และพ้ืนท่ีชำยฝ่ัง เร่ิมกันท่ี Pleasure Garden Area โซน
เคร่ืองเล่นขนำดใหญ่ท่ีมีเคร่ืองเล่นกว่ำ 25 ชนิด โดยมีเเลนด์มำร์คเป็นชิงช้ำ
สวรรค์ควำมสูง 65 เมตร และแม้ว่ำจุดน้ีจะเป็นโซนเคร่ืองเล่นแต่ก็ยังมีสวน
ดอกไม้แซมประปรำย รวมไปถึงร้ำนอำหำรและช็อปของท่ีระลึก (กำรบำนของ
ดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สะพำนแขวนริวจิน” ต้ังอยู่ในจังหวัดอิบำรำกิ ท่ำนจะได้
อยู่ที่ระดับ 100 เมตรเหนือช่องเขำเปิดกว้ำงและทะเลสำบริวจิน ด้ำนล่ำงท่ีปกคลุม
ไปด้วยหมอก หน่ึงในสะพำนแขวนคนเดินท่ียำวท่ีสุดบนเกำะหลักของญ่ีปุ่น สะพำน
แขวนริวจินคือควำมมหัศจรรย์แห่งวิศวกรรมสมัยใหม่ยำว 375 เมตร จุด
ก่ึงกลำงสูงจำกผืนน้ ำเบ้ืองล่ำง 100 เมตร ออกแบบมำให้รับน้ ำหนักคนข้ำมได้สูง
ถึง 3,500 คนพร้อม ๆ กัน ทัศนียภำพจำกสะพำนน้ันงำมจับใจ ทอดข้ำมเหนือ
ทะเลสำบริวจิน ซึ่งเป็นทะเลสำบรูปทรงคล้ำยมังกรที่เกิดขึ้นจำกเขื่อนในแม่น้ ำคุจิ 
อีกท้ังผนังของสะพำนก็ยังมีภำพมังกรประดับอยู่ด้วย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) 

หลังอำหำรกลำงวันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซนได” เป็นเมืองหลวงของจังหวัด
มิยำกิ และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทำงตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น ท ำให้เซนไดเป็น
เมืองท่ีเหมำะแก่กำรเป็นฐำนในกำรท ำควำมรู้จักโทโฮคุ ใจกลำงเมืองเป็นแหล่ง
ร้ำนค้ำ มีร้ำนอำหำรและแหล่งช็อปป้ิงให้เท่ียวมำกมำย ... และพำท่ำนเดินทำงสู่ 
“ย่ำนช้อปป้ิงอิจิบังโช” (Ichibancho Shopping Arcade) ถือเป็นย่ำนกำรค้ำท่ี
ประกอบไปด้วยถนนหลำยสำยเชื่อมหำกัน โดยมีร้ำนค้ำต้ังอยู่เรียงรำยตลอด
เส้นทำง และยังรวมไปถึงบรรดำห้ำงสรรพสินค้ำต่ำง ๆ ท่ีมีให้เลือกซื้ออีก
มำกมำย และแน่นอนว่ำย่ำนน้ียังอยู่ติดกับ “ย่ำนโคคุบุงโจ” (Kokubuncho) ซึ่ง
เป็นย่ำนบันเทิงยำมรำตรีขนำดใหญ่ของเมืองเซนไดอีกด้วย 

จำกน้ันน ำ ท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ย่ ำนช้อปป้ิง “ถนนโจเ ซ็น จิ โดริ ”  (Jozenji-dori 
Avenue) เป็นถนนช้อปป้ิงสำยหลักท่ีต้ังอยู่ใจกลำงเมืองเซ็นได ทอดยำวไปตลอด
แนวถนนด้ำนทิศตะวันออกไปจนถึงตะวันตก โดยถนนเส้นน้ีเป็นเหมือนสัญลักษณ์
ท่ีส ำคัญของเมืองเซ็นไดท่ีขึ้นชื่อว่ำเป็น “เมืองแห่งต้นไม้” ซึ่งจะมีต้นเคะยำกิหรือ
ต้นเซลโคว่ำท่ีถูกปลูกเอำไว้จนกลำยเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญของเมืองเรียงรำยไป
ตำมถนนเซ็นจิโดริ จึงท ำให้มีควำมร่มร่ืนงดงำมทอดยำวไปตลอดแนวระยะทำง
ยำวประมำณ 700 เมตร ท้ังยังมีสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ไม่ว่ำจะเป็น “สวนโค
โตไดโคเอ็น” และ “สวนนิชิโคเอ็น” ท่ำมกลำงร้ำนขำยสินค้ำนำนำชนิดท่ีต้ังอยู่ท้ัง
สองฝ่ังของถนน จึงถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจท่ีส ำคัญของผู้ท่ีเดินผ่ำนไปผ่ำนมำ
ให้ได้หยุดแวะน่ังพัก 



เยน็ รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร (2) 

ท่ีพัก : HOTEL JAL CITY SENDAI หรือเทียบเท่ำ 
 
วันท่ีสำม เซนได – ปรำสำทอำโอบะ – หมู่บ้ำนกินซังออนเซ็น – มิยำงิ – ชมซำกุระ ณ ริมแม่น้ ำชิ

โรอิชิ – เมืองฟุกุชิมะ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทอำโอบะ” (Aoba Castle) เป็นแหล่งท่องเท่ียวส ำคัญ
ชั้นน ำในเมืองเซ็นไดกว่ำ 400 ปีท่ีแล้วผู้บัญชำกำรทหำรสงครำม “ดำเตะ มำซำ
มุเนะ” ได้สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นท่ีม่ันของตระกูล ปัจจุบันตัวอำคำรปรำสำทน้ันไม่ได้
ต้ังอยู่แล้ว แต่มันได้รับกำรบูรณะคืนสภำพบำงส่วน ท่ำนสำมำรถรู้สึกถึงสภำพ
ป ร ำ ส ำ ท  ณ  เ ว ล ำ น้ั น ไ ด้  ท้ั ง น้ี ป ร ำ ส ำ ท 
อำโอบะเป็นโบรำณสถำนแห่งชำติซึ่งต้ังอยู่ทำงตะวันตกของเมืองเซนได ในเวลำ
น้ันมันถูกเรียกว่ำปรำสำทอำโอบะเพรำะมีภูเขำอำโอบะขนำดย่อม ๆ อยู่ในท่ีน้ี 
อย่ำงไรก็ตำมปรำสำทอำโอบะยังเป็นท่ีรู้จักกันในนำม “ปรำสำทเซนได” หรือ 
“หอคอยโกะโจ” ด้วย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) 

หลังอำหำรกลำงวันน ำท่ำนเดินทำงสู่หมู่บ้ำนน้ ำพุร้อนท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ญ่ีปุ่น “กินซังออนเซ็น” (Ginzan Onsen) ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดยำมำกำตำ มีแม่น้ ำกิน
ซังตัดผ่ำน ในอดีตพ้ืนท่ีบริเวณน้ีคือเหมืองเงินท่ีถูกค้นพบรำว 500 ปีก่อน ต่อมำ
ได้รับกำรพัฒนำจนกลำยมำเป็นสถำนท่ีผ่อนคลำยของชำวญ่ีปุ่น มีบ่อน้ ำพุร้อน
ส ำหรับแช่เท้ำให้บริกำรกันแบบฟรี ๆ ท่ีริมแม่น้ ำ สำมำรถซื้อผ้ำขนหนูผืนเล็กไว้
เช็ดเท้ำหลังจำกแช่ผ่อนคลำยควำมเม่ือยล้ำได้ตำมร้ำนค้ำท่ีอยู่ใกล้กัน 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงไป “ชมซำกุระ ณ ริมแม่น้ ำชิโรอิชิ” ซึ่งถือว่ำเป็นสุดยอด
ควำมงำมของดอกซำกุระริมธำรน้ ำในภูมิภำคโทโฮกุเลยทีเดียว และยังติด 1 ใน 
100 อันดับ Best Sakura Spot ของประเทศญ่ีปุ่น มีจ ำนวนต้นซำกุระมำกกว่ำ
หน่ึงพันต้นผลิดอกอวดควำมงำมเรียงรำยเป็นแนวยำวตลอดริมฝ่ังแม่น้ ำชิโรอิชิ 
ซึ่งจะมีทำงเดินให้นักท่องเท่ียวเดินชมดอกซำกุระเรียบริมแม่น้ ำต้ังแต่สถำนีรถไฟ 
ระหว่ำงทำงเดินจะพบสะพำน Sen-ou-kyou ซึ่งเป็นสะพำนส ำหรับคนเดินข้ำม
ถนนและข้ำมทำงรถไฟ เม่ือยืนอยู่บนสะพำนน้ีจะเห็นรถไฟวิ่งผ่ำนไปมำ เป็นจุดท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมเดินขึ้นมำถ่ำยภำพ 

จำกน้ันพำท่ำนเดินทำงสู่ “ฟุกุชิมะ” เป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ญ่ีปุ่น รองจำกฮอกไกโดและอิวำเตะ ต้ังอยู่ทำงภูมิภำคโทโฮคุหรือทำงภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น ภำยในจังหวัดฟุกุชิมะแบ่งเป็น 3 พ้ืนท่ีใหญ่ ๆ คือ 
พ้ืนท่ีนำกะโดริพ้ืนท่ีฮำมะโดริและพ้ืนท่ีไอสึ 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร (5) 



ท่ีพัก : HOTEL ROUTE INN NIHONMATSU หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสี่ เมืองฟุกุชมิะ – ปรำสำทสรุึกะ (จุดถ่ำยภำพด้ำนนอก) – หมู่บ้ำนโออจิุจูคุ – ศำลเจ้ำโทโช
กุ – สะพำนชินเคียว 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทสึรุกะ” (Tsuruga Castle) ปรำสำทไร้พ่ำยแห่งฟุคุชิมะ 
ต้ังอยู่ในเมืองไอซุวำคำมัตสึ จังหวัดฟุคุชิมะ มีเอกลักษณ์เป็นปรำกำรปรำสำท
ขนำดใหญ่ท่ีมีหลังคำกระเบ้ืองสีแดงโดดเด่น ได้ชื่อว่ำเป็นปรำสำทไร้พ่ำยท่ีผ่ำนมำ
ท้ังแผ่นดินไหวและสงครำมมำกมำย มีอีกชื่อเรียกหน่ึง คือ ปรำสำทไอซุวำ
คำมัตสึ (Aizuwakamatsu Castle) ตำมท่ีต้ังของปรำสำท สภำพของปรำสำทท่ี
เห็นในปัจจุบันถูกสร้ำงต่อเติมมำหลำยต่อหลำยคร้ัง (รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำเข้ำชม
ด้ำนในปรำสำท) 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนโบรำณ โออุชิจูคุ” (Ouchi-Juku) เป็นหมู่บ้ำน
โบรำณอยู่ท่ีจังหวัดฟุกุชิมะท่ีก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1640 ตรงกับสมัยเอโดะ โดย
หมู่บ้ำนแห่งน้ีเป็นเส้นทำงแวะพักของซำมูไรในยุคน้ัน เรียกได้ว่ำเป็นเส้นทำงหลัก
ของกำรคมนำคมกำรค้ำระหว่ำงอำณำจักร์ไอสึและเมืองข้ำงเคียง และยังได้รับ
กำรขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้ำงอันทรงคุณค่ำของชำติ โดยหมู่บ้ำนน้ี
จะมีบ้ำนโบรำณ 40 – 50 หลังเรียงรำยท้ังสองฝ่ังเป็นระยะทำงกว่ำ 500 เมตร 
ซึ่งภำยในหมู่บ้ำนแห่งน้ีมีบ้ำนโบรำณสไตล์เอโดะ หลังคำมุงจำกด้วยต้นหญ้ำท่ี
เป็นภูมิปัญญำของชำวญ่ีปุ่น 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7) 

หลังอำหำรกลำงวันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองนิกโก้” โดยมีชื่อเสียงโด่งดังในเร่ือง
ควำมสวยงำมของวัดและศำลเจ้ำต่ำงๆ ท่ีได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำก 
UNESCO … เพ่ือพำท่ำนเดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำโทโชกุ” เป็นศำลเจ้ำท่ีเปรียบเสมือน
แลนด์มำร์กส ำคัญของเมืองนิกโก้เน่ืองจำกศำลเจ้ำแห่งน้ีน้ันถูกสร้ำงขึ้นเพ่ืออุทิศ
ให้กับเทพแห่งแสงสว่ำง อีกท้ังยังเป็นท่ีพ ำนักอำศัยท่ีสุดท้ำยของโชกุน Tokugawa 
Ieyasu ท ำ ใ ห้กลำย เ ป็นวัด เ ก่ำแ ก่ ท่ี เ ป็นสัญลักษณ์ของเ มือง 
นิกโก้อันมีควำมส ำคัญกับประวัติศำสตร์ญ่ีปุ่นมำกท่ีสุดแห่งหน่ึง ภำยในศำลเจ้ำ
น้ันมีกำรออกแบบและประดับตกแต่งตัวอำคำรต่ำง ๆ อย่ำงประณีต ส่วนมำกจะ
เน้นไปท่ีกำรตกแต่งด้วยไม้สลักเป็นหลัก จุดท่ีเป็นไฮไลท์และมีชื่อเสียงอย่ำงมำก
ของท่ีน่ีน่ันก็คือรูปลิงปิดหู ปิดตำ ปิดปำก เป็นศำลเจ้ำท่ีแม้จะดูเรียบ ๆ ง่ำย ๆ แต่
บรรยำกำศดีงำมมำกมำย 

จำกน้ันพำท่ำนเดินทำงสู่ “สะพำนชินเคียว” หรือท่ีหลำย ๆ คนจะรู้จักกันในชื่อว่ำ
สะพำนศักด์ิสิทธิ์ ต้ังอยู่บริเวณประตูทำงเข้ำศำลเจ้ำและวัดนิกโก้ ภำยในเมืองนิก
โก้ (Nikko) โครงสร้ำงสะพำนปัจจุบันสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1636 แต่เร่ิมแรกท่ีสร้ำง
ขึ้นไม่เป็นท่ีชัดเจน จนกระท่ังปี ค.ศ.1973 สะพำนชินเคียวน้ันได้รับกำรจัดอันดับให้
ติด 1 ใน 3 ของสะพำนท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่นนอกจำกน้ียังได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 อีกด้วย 



เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 

ท่ีพัก : KINUGAWA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
หลังอำหำรไม่ควรพลำดประสบกำรณ์ “กำรอำบน้ ำแร่ธรรมชำติ” เพ่ือสุขภำพ / 
“ออนเซ็น” (Onsen) น้ ำแร่สไตล์ญ่ีปุ่นให้ท่ำนได้พักผ่อนอย่ำงเต็มอ่ิม ซึ่งชำวญ่ีปุ่น
เชื่อว่ำน้ ำแร่ธรรมชำติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

 
วันท่ีห้ำ เมืองนิกโก้ – สวนสตรอเบอร์ร่ี – คำวำโกเอะ – ล่องเรือชมซำกุระ – ช้อปป้ิงมิตซุยเอำท์

เ ล็ ท  คิ ซ ำ ร ำ สึ  – ส น ำ ม บิ น 
ฮำเนดะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9) 

  

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนสตรอเบอร์ร่ี” ให้ท่ำนได้สัมผัสประสบกำรณ์กำรเก็บสต
รอเบอร์ร่ีสด ๆ ทำนในสวน ซึ่งกำรปลูกผักและผลไม้ในประเทศญ่ีปุ่นน้ันจะเน้นใน
เร่ืองของควำมสะอำดและปลอดสำรเคมี ท่ำนสำมำรถเด็ดสตรอเบอร์ร่ีทำนได้สด 
ๆ โดยไม่ต้องกลัวสำรเคมีปนเป้ือน 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (10) 

หลังอำหำรกลำงวันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคำวำโกเอะ” เป็นย่ำนท่ีมีเสน่ห์และมี
ควำมเป็นเอกลักษณ์ เต็มไปด้วยบ้ำนเรือนสไตล์สมัยเอโดะตลอดแนวยำวสองข้ำง
ทำง บำงอำคำรก็มีอำยุเก่ำแก่และยังคงควำมด้ังเดิมมำจนถึงปัจจุบันก็มี ท ำให้
ย่ำนน้ีมีฉำยำว่ำลิตเต้ิลเอโดะ (Little Edo) 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงไป “ล่องเรือ” เลียบแม่น้ ำท่ีท้ังสองฝ่ังมีต้นซำกุระเรียงรำย
เรียบแม่น้ ำไปตลอดริมฝ่ัง เรียกได้ว่ำเป็นอีกหน่ึงจุดชมซำกุระยอดนิยม อิสระให้
ท่ำนได้ด่ืมด่ ำกับทัศนียภำพดอกซำกุระท่ีเบ่งบำนสะพร่ังอย่ำงเป็นธรรมชำติ 
(โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศ) 

จำกน้ันพำท่ำนเดินทำงสู่ “มิตซุย เอำท์เล็ท คิซำรำสึ” (Mitsui Outlet Park) เป็น
แหล้งช้อปป้ิงท่ีมีแบรนด์ให้ท่ำนได้เลือกมำกมำย ท้ังแบรนด์หรูจำกต่ำงประเทศ
ร้ำนฮิต ๆ และร้ำนแฟชั่นของประเทศญ่ีปุ่นมีสินค้ำขำยหลำยแบบเช่นสินค้ำแฟชั่น
กีฬำเคร่ืองประดับและสินค้ำไลฟ์สไตล์ต่ำง ๆ ให้ท่ำนได้เลือกชมและซื้อของต่ำง ๆ 
ตำมอัธยำศัย 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ” 
 
 
 



 
วันท่ีหก สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 00.20 – 04.50 ) 

00:20  เดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เท่ียวบิน 

TG 661 
04:50  ถึง สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, 
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

 
 

 
 

 

 

 

อัตราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ
เดนิทาง 

ผู้ใหญ ่
ทา่นละ 

เดก็อายุต  า
กว่า 12 ป ี
(พกักบั 
ผู้ใหญ ่2 
ทา่น มี

เตียงเสรมิ)               

เดก็อายุต  า
กว่า 12 ป ี
(พกักบั 
ผู้ใหญ ่2 
ทา่น ไมม่ี
เตียงเสรมิ)            

พกัเดี ยว
เพิ ม 
ทา่นละ 

01 – 06 
เมษายน 2566 

59,900.- 53,900.- 44,900.- 7,500.- 
 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือส ำรวจ
เส้นทำงเท่ำน้ัน หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและ
ญ่ีปุ่นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
ทำงบริษัท ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้นแก่ท่ำน *** 

*** หนังสอืเดินทำงต้องเหลอือำยุกำรใชง้ำนได้ไม่น้อยกวำ่ 6 
เดือน *** 



 



 



 



 



 



 



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