
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที� รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนินาริตะ     

2 
สนามบนินาริตะ – วัดคามาคุระ – นั�งกระเช้าไฟฟ้าคาจคิาจ ิ–  

พพิิธภณัฑ์แผ่นดนิไหว – ทะเลสาบยามานากะ 
   

LAKE YAMANAKA SUN 

PLAZA HOTEL ออนเซน็ 

3 
ทะเลสาบยามานากะ – ซากามิโกะรีสอร์ท – ศาลเจ้าเมย์จ ิ– ฮาราจกูุ – 
โตเกียว    

DAIWA ROYNET HOTEL 
TOKYO ARIAKE  

4 
โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิ�งชินจูกุ –  
จุดชมซากุระแม่นํ�าเมกุโระ – โตเกียว  - - 

DAIWA ROYNET HOTEL 
TOKYO ARIAKE  

5 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล์ – สนามบนินาริตะ – 
กรุงเทพฯ  -   

 

สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอ์ุทยั!! 
สกัการะขอพร ณ � วดัดงั คามาครุะและวดัอาซากสุะ  

ชมเทศกาลซากรุะ นั �งกระเช้าชมวิวฟจิูแบบพาโนราม่า  

ช้อปปิ� งจุใจ พกัออนเซน็ � คืน พร้อมทานขาปู!! 

 อิ�มอร่อยกบั 

บฟุเฟ่ตข์าป!ู! 

มีนาคม – เมษายน ����  

ราคาสดุคุ้ม เริ�มต้น 35,900 - 
TG 640 BKK – NRT 22.30 – 06.20 
TG 677 NRT – BKK 17.30 – 22.30 



หนา้ 2 / 9    

 

 
 

19.30  คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั �น 4 ประตูทางเข้าที� 3 สายการ

บินไทย เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าที�บรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขึ�นเครื�อง 

22.30  ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 640 

 

 

 

06.20 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็น

เวลาท้องถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบร้อย

แลว้ นําท่านเดนิทางสู่ วดัคามาครุะ หรอื วดัโคโตกอิุน นมสัการพระพุทธรปูองคใ์หญ่ อมติตา นิ

โอยรูาอ ิหรอืที�รูจ้กักนัในนาม หลวงพ่อโตกลางแจง้ ทาํจากสมัฤทธิ �องคห์ลวงพ่อมคีวามสงูรวมฐาน 

��.�� เมตร เฉพาะองคพ์ระสงู �� เมตร นํ�าหนักราว ��� ตนั เดมิองคพ์ระใหญ่แกะสลกัจากไมสู้ง

ถงึ �� เมตร ประดษิฐานในวหิาร อนิาดะ โนสยึโูบเนะ สตรทีี�เคยรบัใชโ้ชกุนโยรโิมโตะ มนิาโมโตะ 

แห่งคามาคุระ ไดจ้ําลองแบบมาจากเมอืงนารา เกดิพายุใต้ฝุ่ นพดัผ่านคามาคุระทําใหว้หิารกบัองค์

พระได้รบัความเสยีหายเกนิกว่าจะซ่อมแซม นาง และหลวงพ่อโจโคะ จึงเดนิทางบอกบุญไปยงั

พุทธศาสนิกชนที�ศรทัธาในศาสนาพุทธทั �วประเทศญี�ปุ่ น เพื�อสรา้งองคพ์ระใหญ่อกีครั �ง แต่ครั �งนี�ใช้

สมัฤทธิ �ในการสร้างด้วยช่างฝีมอืดี คอื ทนัจิ ฮิซาโตโมะ และ โกโรอ-ิมง โอโนะ สําเร็จใน ปีค.ศ. 

���� ประดษิฐานอยู่ในวหิารของวดัโคโตกุอนิ ต่อมาเกดิพายุใต้ฝุ่ น และแผ่นดนิไหวทําใหว้หิารที�

ครอบองคพ์ระไดร้บัความเสยีหายทั �งหมดแมจ้ะสรา้งขึ�นใหม่อกีหลายครั �งกถ็ูกภยัธรรมชาตเิหล่านี�

ทาํลายลงจนกระทั �งครั �งสุดทา้ยในเมื�อ ปีค.ศ. ���� ไดเ้กดิ คลื�นยกัษ์สนึามพิดัถล่ม กวาดเอาวหิาร

และบา้นเรอืนราษฏรลงทะเลไปหมด หากแต่เกดิปาฏหิารยิก์บัองคห์ลวงพ่อเพยีงแคท่รุดลงเลก็น้อย 

แต่ยงัคงประดษิฐานอยู่ที�เดมิไมไ่ดเ้คลื�อนยา้ยไปไหน ทาํการบูรณะเป็นครั �งที� � หากแต่องคพ์ระยงั 

คงประทบักลางแจง้ โดยไม่มวีหิารครอบช่วยปกป้องเมอืงคามาคุระไหร้อดพน้จากภยัพธิรรมชาติ

ตั �งแต่บดันั �นตราบจนถงึวนันี� ซึ�งชาวญี�ปุ่ นมคีวามศรทัธาเชื�อในการบนบาลขอใหป้ระสบความสาํเรจ็

ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเรื�องงาน ความรกั สุขภาพ หรอืแมก้ระทั �งของบุตรสาํหรบัคู่สาม-ีภรรยาที�มบีุตร

ยาก และมทีางขึ�นภายในองคพ์ระสมัฤทธิ � ใหท้่านไดส้มัผสัสายตาดูเนื�อภายในองค์พระ มเีวลาเดนิ

เล่นชมสวนบริเวณด้านหลังวัด และประทับใจในความน่ารกัของกระรอกตามธรรมชาติที�มีทั �ว

บริเวณ.ลืมไม่ได้ที�จะแวะบันทึกภาพคู่กับต้นสน ที�พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว       

DAY 1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนาริตะ 

DAY 2 สนามบินนาริตะ – วดัคามาครุะ – นั �งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว –  

ทะเลสาบยามานากะ 
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(รชักาลที� �) ทรงปลูกในวโรกาสที�เสด็จพระราชดําเนิน พรอ้มดว้ยสมเด็จพระนางเจา้ราํไพพรรณี 

พระบรมราชนิี ครั �งเยอืนวดัโคโตกอุนิเมื�อวนัที� � เมษายน ���� 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น นั �งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถงึจุดชมววิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา

ไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื�อมต่อระหว่างชายฝั �งตะวันออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบันํ�าทะเล ทําใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจ ิ 

และเหนือจุดชมววิขึ�นไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นที�ตั �งของศาลเจ้าเลก็ๆ อกีทั �ง

ยงัมเีสน้ทางเดนิไปยงัภเูขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพื�อไปชมววิภเูขาไฟฟูจทิี�สวยงาม ที�จุดชมววิ

บนยอดเขาแห่งนี� นอกจากจะมทีศันียภาพที�สวยงามแล้วยงัม ีตวัการต์ูนที�น่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที�

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ไดก้บักระดิ�งรปูหวัใจ ซึ�งเป็นจุดขายอกีอย่างหนึ�งของยอดเขา

แห่งนี� มคีวามเชื�อกนัว่าถา้เราเคาะกระดิ�งพรอ้มกบัอธษิฐานแล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิผ่าน

กรอบรปูหวัใจไดจ้ะทาํใหส้มหวงั (ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศเอื�ออาํนวย) 

นําท่านเยี�ยมชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที�จําลองเรื�องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและใหท่้านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื�องราวเกี�ยวกบัแผ่นดนิไหวที�เกดิขึ�นใน

ประเทศญี�ปุ่ น หรอืเลอืกทดสอบบ้านจําลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสั �นสะเทอืนจากขั �น

ตํ�าสดุสูข่ ั �นสงูสดุ และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจาํลองตา่งๆ จากนั �นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ

ของฝากที�ระลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา นําท่านเข้าสู่ที�พัก ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA SUN 

PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ�า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นํ�าแร่สไตล์ญี�ปุ่น หรอืที�เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื�อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี�ปุ่ นยงัเชื�อกนัว่าการ

อาบนํ�าแรน่ั �นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ซากามิโกะรีสอร์ท (Sagamiko Resort) เป็นสวนสนุกขนาดเล็กอยู่ภายใน        

รสีอรท์คอมเพล็ทตั �งอยูข่า้งๆทะเลสาปซากามโิกะ มเีครื�องเล่น สนามเดก็ที�สวนสนุกอยูห่ลายชนิดที�

DAY 3 ทะเลสาบยามานากะ – ซากามิโกะรีสอรท์ – ศาลเจา้เมยจิ์ – ฮาราจกู ุ – โตเกียว 
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มีวิวของทะเลสาป ภูเขาที�สวยงาม และภายในรีสอร์ทแห่งนี�ยงัมีสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ

ให้บริการอีกไฮไลท์หนึ�งของสวนสนุกแห่งนี�ที�ดึงดูดนักท่องเที�ยวมาได้มากมายนอกเหนือจาก

ทวิทศัน์ที�สวยงามแล้ว ในช่วงฤดูใบไมผ้ลทิ่านสามารถชมความงามของต้นซากุระกว่า �,��� ต้น 

ระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดอืนเมษายน การชมซากุระขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ  **

ราคาทวัรไ์ม่รวมกิจกรรม และเครื�องเล่นภายในซากามิโกะรีสอรท์**  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ กรุงโตเกียว ศูนยก์ลางมหานครที�คราครํ�าไปด้วยผูค้นมากมาย จากนั �น

เดินทางสู่ ศาลเจ้าเมย์จิ ศาลเจ้าชินโตที�ทําจากไม้ สร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1920 เพื�อรําลึกถึงดวง

วญิญาณของพระจกัรพรรดเิมจทิี�สวรรคต เมื�อปี ค.ศ. 1912 และจกัรพรรดนิีโซเคนที�สวรรคต เมื�อปี 

ค.ศ. 1914 มพีื�นที�ครอบคลุมถงึ 700,000 ตร.ม. พื�นที�ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าดบิเขามตีน้ไม้

ที�ต่างสายพนัธุเ์ป็นรอ้ยๆชนิดและมมีากกว่าแสนตน้ ทางเขา้ศาลเจา้จะมปีระตโูทรอิขินาดยกัษ์ตั �งอยู ่

ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์การแบ่งเขตศกัดิ �สทิธิ � ตลอดสองขา้งทางจะมตีน้ไมส้งูใหญ่รอบลอ้ม สมยัก่อนยงั

เป็นที�ยอดนิยมสําหรบัคู่บ่าวสาวที�ชอบจดังานแต่งงานแบบญี�ปุ่ นแท้ๆ  ศาลเจา้แห่งนี�มคีวามสาํคญั

คอืเป็น หลกัแห่งความเลื�อมใสศรทัธาของชาวญี�ปุ่ น มผีูค้นเขา้มาขอพรในแต่ละวนัมากมายนับไม่

ถว้น และโดยเฉพาะใน ช่วงวนัขึ�นปีใหม ่แรงศรทัธาไม่น้อยกว่าลา้นคนที�มาขอพรเพื�อความเป็นสริิ

มงคลในการเริ�มชวีติใหมท่ี�สดใส มเีวลาใหท่้านเดนิเล่นสมัผสัโดยรอบบรเิวณสวนที�แสนรม่ 

นําท่านเขา้สู่บรเิวณ ฮาราจกู ุแหล่งรวมแฟชั �นทนัสมยัของวยัรุ่น อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ� ง ตรอกทาเคชิ

ตะ ที�สองขา้งทางเรยีงรายไปด้วยรา้นขายของวยัรุ่น เสื�อผ้า เครื�องประดบั รองเทา้ กระเป๋า รา้น

ฟาสท์ฟู้ด รา้นเครปญี�ปุ่นอร่อยๆมากมายหลายรา้น ขอแนะนําใหท้่านลิ�มลองความอร่อยของเครป

ญี�ปุ่ นตน้ตาํรบั สุดยอดความดงัแสนอร่อยแห่งฮาราจูก!ุ และยา่นนี�ในช่วงสดุสปัดาหจ์ะเป็นแหล่งนัด

พบของพวกแต่งตวัประหลาด หรอื COSPLAY ญี�ปุ่ น ที�วยัรุ่นมกัมาแต่งหน้าและเปลี�ยนเสื�อผา้กนั

ตามตวัการ์ตูน หรือเลือกช้อปปิ� งแบบสบายๆบน ถนนโอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศของตึก

รา้นคา้ที�ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป สองขา้งทางจะปลูกตน้เซลโกเวยีเป็นทวิแถว สาํหรบัท่าน

ที�ชื�นชอบ “EVISU” กางเกงยนีสแ์บรนด์ดงัของญี�ปุ่ นดว้ยโลโกน้กนางนวล กําลงักลายเป็นแบรนด์

ฮติในหมูว่ยัรุ่นทั �วโลก 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่ เวลานํ าท่าน เข้าสู่ที�พัก โต เกีย ว  ณ  DAIWA ROYNET HOTEL TOKYO 

ARIAKE หรอืเทยีบเท่า 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโทโยส ุตลาดปลาแห่งใหมท่ี�เปิดตวัขึ�นเพื�อ มาแทนตลาดปลา สคึจิ ิซึ�ง

เป็นตลาดปลาที�เปิดทําการมากว่า �� ปี จะยา้ยมาอยูท่ี�ตลาดโทโยสแุหง่นี�แทน โดยที�ตลาดแหง่นี�จะ

มขีนาดใหญ่กว่าตลาดปลา สคึจิเิป็นเทา่ตวั!! แหล่งรวมอาหารทะเล ตลาดแห่งนี�จะมเีปิดประมลูปลา

ตั �งแต่เชา้มดืภายใตก้ฎหมายของรฐับาลญี�ปุ่ น อกีทั �งยงัมรีา้นอาหารมากมายใหท้่านไดล้ิ�มลอง 

จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ที�สร้างขึ�นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่ง

ท่องเที�ยวยอดนิยมแห่งใหมข่องชาวโตเกยีว ภายในเมอืงใหมน่ี�ท่านจะพบกบัสวนสนุกรถยนต์ที�โต

โยตา้ ภายในบรเิวณมใีห้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกบักระเชา้หมุนขนาดยกัษ์ หรอืจะเป็นเครื�องเล่น

มากมาย อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบและเดนิเลอืกซื�อของตามอธัยาศยั หรอืไป DIVER 

CITY สถานที�ชอ้ปปิ� งแห่งใหม่ ซึ�งภายในมทีั �งรา้นคา้ รา้นอาหาร และศูนย์รวมความบนัเทงิอื�นๆ 

นอกจากนี�ยงัเป็นสถานที�ตั �งของ หุ่นยนต์กนัดั �มขนาดเท่าของจรงิ (GUNDAM FRONT) ธมีปาร์ค

เกี�ยวกบักนัดั �มโดยเฉพาะ และยงัมรีา้นขายสนิคา้ต่างๆ เกี�ยวกบักนัดั �มและกนัดั �มคาเฟ่ ซึ�งมกีาแฟ

และขนมต่างๆ ที�ตกแต่งเป็นกนัดั �ม หรอืเลอืกสนุกที� โอไดบะ เมกา้ เวป (MEGA WEB) สวนสนุก

รถยนต์ที�โตโยตา้ ภายในบรเิวณมใีหท้่านเลอืกไม่ว่าจะสนุกกบักระเชา้หมุนขนาดยกัษ์ หรอื จะเป็น

เครื�องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลกั 3 ชั �น ที�ท่านจะพบกบั รถยนตโ์ตโยตา้ทั �งรุ่นสง่ออก และผลติ

เพื�อจําหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตวัแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจดัโชว์ไว้อย่างมากมาย

ราวกบัเป็น มนิิมอเตอร์โชว์ อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบ หรอืท่านจะเลอืกใชบ้รกิาร E-

CON รถไฟฟ้าที�วิ�งตามรางโดยอตัโนมตัิพาท่านชมรอบอาคารหลกั (ไม่รวมค่าตั �วรถไฟท่านละ 

200 เยน) และถนนที�ตกแต่งยอ้นยคุอยา่งลงตวั 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

เดนิทางสู่ย่าน ช้อปปิ� งชินจูก ุตื�นตาตื�นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวที�คราครํ�าด้วย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปปิ� งชื�อดงั

ของญี�ปุ่ น ที�ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ที�ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่าน   

ช้อปปิ� งที�มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ�งของโตเกยีวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที�สองแห่งนคร 

ศนูย์รวมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล์ รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื�อดงัเป็นที�นิยมทั �งชาว

ญี�ปุ่ น  และนักท่องเที�ยวที�มาเยือน ร้าน ��� เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี �% ) มีทั �ง

เครื�องสาํอางค ์กิ�ฟช๊อป ขนม และสนิคา้อื�นๆ  อกีมากมายที�ท่านสามารถเลอืกซื�อเป็นของฝากกลบั

DAY 4 โตเกียว – ตลาดปลาโทโยส ุ– โอไดบะ – ช้อปปิ� งชินจกู ุ– จดุชมซากรุะแม่นํ� าเมกโุระ - โตเกียว 
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บ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อสิระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซื�อสนิค้าถูกใจ อาท ิ

สนิคา้แบรนด์เนมดงั อุปกรณ์อเีลก็ทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคณุผูห้ญงิ เสื�อผา้

แฟชั �นวยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื�องสําอางค์ยี�ห้อดังของญี�ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO 

KANEBO, SK–II ในราคาถกูกว่าเมอืงไทย 

นําท่านเดินทางสู่ จุดชมซากุระแม่นํ� าเมกุโระ จุดชมซากุระชื�อดังอีกแห่งของกรุงโตเกียว 

เพลดิเพลนิไปกบัความงดงาม ของดอกซากุระที�เรยีงรายไปตามเสน้แมนํ้�าและจะประดบัตกแต่งไป

ดว้ยมโีคมไฟสเีหลอืงแดง หอ้ยอยู่ตามตน้ซากุระ ใหบ้รรยากาศสุดชวิรมินํ�า อกีทั �งยงัมรีา้นคา้แบบ

แผงลอยเลก็ๆ ขายของกนิ ในบรเิวณนี�อกีดว้ยการชมซากรุะขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ   

**อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่ เวลานําท่ าน เข้าสู่ที�พัก โต เกีย ว  ณ  DAIWA ROYNET HOTEL TOKYO 

ARIAKE หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิอนัศกัดิ �สทิธิ �ที�มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซนตเิมตร ซึ�ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที�เคารพสกัการะของชาวญี�ปุ่น  รวมถงึนักท่องเที�ยวที�มา

เยอืนประเทศญี�ปุ่ น วดัอาซากสุะ เป็นวดัเก่าแกข่องมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตคูามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลก มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร มนํี�าหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ท่านไดไ้ปถ่ายรปูเกบ็ไว้เป็นที�ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซื�อของที�ระลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดินชมิขนมอร่อย ๆ ขึ�นชื�อของย่านนี� เช่น

ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ

ตะวนัออกของวดัคอื แมนํ่�าซูมดิะงาวะ ไหลลงอา่วโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซมูดิะโค

เอน็ ซึ�งเปิดโล่งสูแ่มนํ่�าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเดนิทางสู ่ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล์ ซึ�งมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื�อเลอืกชมทั �งสนิคา้ที�นําเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญี�ปุ่นซึ�งล้วนแต่มคุีณภาพเหมาะสมกบั

ร า ค า  อ า ทิ  ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, 

PRADA, GUCCI, DISSEL และอื�น ๆ อกีมากมาย  

DAY 5 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************************** 

 

กาํหนดการเดินทาง : 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า � ปี 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

�� – �� มี.ค. 35,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 

�� – �� มี.ค. 36,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 

� – � เม.ย. 36,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 ค่าที�พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 ค่าภาษมีลูคา่เพิ�ม 7%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o เดอืน มีนาคม มดัจาํท่านละ 15,000 บาท 

o เดอืน เมษายน มดัจําท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนที�เหลือทั �งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัทําการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์
 

หมายเหต ุ

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ�นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 



หนา้ 9 / 9    

 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผู้สูบ
บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั �น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

 

 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

�� วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัต่อไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนักในประเทศญี�ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 


