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   ชม ดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ” เนินเขาสงูซึ่งเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะกว่า 1,000 ตน้ ตามแนวแม่น า้ชิโรอิชิ 

   ชม “ทุ่งดอกนีโมฟีลา NEMOPHILA HARMONY”  สีฟ้าอ่อนทั่วทัง้เนินเขา ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ 

   ชม “อุโมงคด์อกซากุระริมธารน ้า” ตน้ซากรุะขนาดใหญ่ เรียงราย 2รมิน า้ เป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร 

   ชม “หมู่บ้านโออุจ ิจูกุ” เคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะ ถกูสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อนดว้ยเอกลกัษณห์ลงัคาทรงหญา้คา 

   ชม “ปราสาทสึรุกะ” หลงัคาสีแดงเป็นเอกลกัษณไ์ม่ซ  า้กบัปราสาทแห่งอื่นในญ่ีปุ่ น ลอ้มรอบดว้ยสวนตน้ซากรุะ 

   ชม “โตรกผาโทโน เฮทสริึ” จุดชมวิวหบุเขาดว้ยการที่แม่น า้โอะกะวะกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ลา้นปี 

   ชม “สะพานชินเคียว(Shinkyo Bridge)” ไดร้บัการจดัอนัดบัใหติ้ด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น 

   เขา้พกัรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นดว้ยการ “แชอ่อนเซ็น” พกัผ่อนรา่งกายคลายเหนื่อยลา้ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  12-16 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 

 
04.00 น.  พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P โดย

สายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

08.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินท่ี JL708 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – อสุึโนะมิยะ 
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16.20 น. เดินทางถึงสนามบินนารติะ ประเทศญ่ีปุ่ น พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลาทอ้งถิ่นที่ญ่ีปุ่ นเร็ว
กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  หลงัจากผ่านขัน้ตอนของกรมศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู ่จากนัน้
เดินทางสู ่“อุสึโนะมิยะ (USTUNOMIYA)” ที่นี่มีรา้นรวงต่างๆมากมายใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้ของเช่นรา้น
รองเทา้ รา้นเสือ้ผา้ต่างๆ อีกทัง้ยงัมีรา้นอาหารหลากหลายใหท้กุท่านไดเ้ลือกชิมเลือกรบัประทาน และจะพลาด
ไม่ไดก้บัเมนเูก๊ียวซ่า เมนขูึน้ชื่อของเมืองอสุโึนะมิยะแห่งนี ้
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรือเทยีบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ “เมืองนิกโก้” อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีเป็นที่นิยมของ

นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและชาวต่างประเทศ ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ

นิกโก ้ยงัเป็นที่ตัง้ของน า้ตกและเสน้ทางชมทิวทศันท์ี่กลา่วกนัว่าสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น จากนัน้น าท่าน

สู ่“ศาลเจ้าโทโชกุ (TOSHOGU SHRINE)” ศาลเจา้ประจ าตระกลูโตกุกาว่าโดยมีประเพณีว่า โชกนุใน

ตระกลูนีจ้ะตอ้งมาสกัการะศาลเจา้อย่างนอ้ยปีละสามครัง้ ชม “ประตโูยเม (โยเมมง)” งานศิลปะที่ไดช้ื่อว่า

งดงามและมีความส าคญัยิ่งต่อประวติัศาสตรศิ์ลปะของญ่ีปุ่ น ในสมยัโบราณมีแต่ชนชัน้ซามไูรเท่านัน้ที่ใช้

ประตนูีเ้ขา้ออกศาลเจา้  โดยตอ้งทิง้ดาบเอาไวด้า้นนอก และชม “ประตจูีน (คาระมง)” ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น

สมบติัของชาติเช่นเดียวกบัโยเมมงแต่มีขนาดเล็กกว่า ดา้นบนประตสูลกัเป็นรูปต่างๆมากมาย อาทิ มงักร ตน้

บ๊วย ตน้โบตั๋น ตน้ไผ่ ฯลฯ เพดานสลกัเป็นรูปเทพธิดาก าลงัเลน่พิณ ก่อนจะเขา้สู ่“ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบ

พิธี และ “ฮนเดง” ศาลเจา้ใหญ่ อีกทัง้ยงัสามารถมองเห็นทิวทศันข์องศาลเจา้ไดโ้ดยรอบภายในศาลเจา้แห่งนีม้ี

ทัง้หมด103วิหารถกูบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี2000(ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) แลว้น าท่าน “สะพานชิน

เคียว(SHINKYO BRIDGE)” หรือที่หลายๆคนจะรูจ้กักนัในชื่อว่า “สะพานศักดิสิ์ทธิ์” ไดร้บัการจดัอนัดบัให้

ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โครงสรา้งสะพานปัจจบุนัสรา้งขึน้ในปี 1636 แต่เริ่มแรกที่

สรา้งขึน้ไม่เป็นที่ชดัเจน จนกระทั่งปี 1973 ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชม 

วันทีส่อง เมืองนิกโก้ - ศาลเจา้โทโชกุ - สะพานชนิเคียว - โตรกผาโทโน เฮทสึริ -             
หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ออนเซน็  
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จากนัน้น าท่านชม “โตรกผาโทโน เฮทสึริ (TONO HETSURI)” จดุชมวิวในเขตมินะมิไอส ุจงัหวดัฟกุชุิมะ 

เป็นหบุเขาที่อยู่ติดกบัแม่น า้โอะกะวะ ไดร้บัการจดัใหเ้ป็นอนสุรทางธรรมชาติที่มีความส าคญั ในภาษาพดู

ทอ้งถิ่นค าว่า เฮทสรึิ หมายถึง “หนา้ผา” หินนีก้่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ลา้นปี และ

กลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของชื่อโทโน เฮทสรึ ิ(หอคอยหนา้ผา) ท่านสามารเที่ยวชมทัง้สองฝ่ังไดโ้ดยเดิน

ขา้มสะแพนแขวนที่สรา้งไวพ้าดผ่าน  

 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนัน้น าท่านสู ่“หมู่บ้านโออุจิ จูกุ (OUCHIJUKU)” หมู่บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะ

ถกูสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณที่มงุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกิน

ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุิจูคไุดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนรุกัษส์ิ่งปลกูสรา้งอนัทรงคณุค่าของชาติ ซึ่งในปัจจบุนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุ

ชิ จคูไุดร้บัการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของที่ระลกึ รา้นคา้ขายสินคา้พืน้เมือง รา้นอาหารและที่พกั

แบบญ่ีปุ่ นเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยว ปัจจบุนัมีนกัท่องมาเยี่ยมชมหมู่บา้นนีก้ว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี จากนัน้น าท่าน

ชม “ปราสาทสรุึกะ (TSURUGAJO CASTLE)” ที่ถูกสรา้งขึน้ในปี1384 มีการเปลี่ยนผูป้กครองมาหลายครัง้

ในช่วงที่ยงัเป็นภมูิภาคไอซุ และถกูท าลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อตา้น

รฐับาลสมยัเมจิ ท าใหส้ิน้สดุยคุศกัดินายึดอ านาจท่านโทคกุาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทไดถ้กูฟ้ืนฟขูึน้มาใหม่ดว้ย

คอนกรีตในปี1960 เสรจ็สมบรูณใ์นปี2011 หลงัคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณไ์ม่ซ  า้

กบัปราสาทแห่งอ่ืนในญ่ีปุ่ น ปราสาทแห่งนีล้อ้มรอบดว้ยสวนสาธารณะสรุึกะในช่วงฤดใูบไมผ้ลิประมาณ

กลางเดือนเมษายนที่นี่ยงัเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่ไดร้บัความนิยมอีกแห่งหนึ่งของนกัท่องเที่ยวและชาว

ญ่ีปุ่ น(ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) (ไม่รวมค่าเขา้ชมตวัปลาสาทดา้นใน) 

 

 พักที ่HOTEL KAMINOYAMA ONSEN หรือเทียบเท่า 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร ่หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

ความเมื่อยลา้ การอาบน า้แร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงั

ช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น SAKURA TOHOKU SONGKRAN นกิโก ้ฟุกชุมิะ โตเกยีว ชมทุง่ดอกไมแ้ละซากรุะ 

(JL) 5วนั 4คนื - รหสัทวัร ์J4523138 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านสนุกสนาน ณ “ลานสกีซาโอะ (ZAO SKI RESORT)” ลานสกีแห่งนีม้ีชื่อเสียงในระดบัประเทศ 

มีขนาดใหญ่ที่ครอบคลมุไปถึงเทือกเขาซะโอ ใหท้่านไดท้ ากิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ ท่านจะไดส้มัผสั

ประสบการณใ์หม่กบั “หิมะ” อนัขาวโพลน สนุกสนานกบักระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือท่าน

ใดสนใจจะลองเลน่สกี ก็สามารถเช่าชดุ และอปุกรณไ์ด ้อิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเช่าชดุ, กระดานเลือ่น, 

ลฟิท ์และอปุกรณ์ในการเล่นสกี) จากนัน้น าท่านมุ่งหนา้สู่ “วัดยามาเดระ (YAMADERA TEMPLE)” เป็นวดั

ของนิกายเทนไดที่สวยงามที่ตัง้อยู่ในภเูขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ ก่อตัง้ขึน้ในปี 860 

มีอายมุากกว่า 1,000 ปี เนื่องจากพืน้ที่ของวดัครอบคลมุถึงบนเนินเขาลาดชนั ท าใหส้ามารถมองเห็นวิว

ทิวทศันข์องหุบเขาท่ีสวยงามไดอ้ย่างชดัเจน รอบๆฐานของภเูขาประกอบดว้ยอาคารของวดัหลายอาคาร จะมี

ทางแยกไปยงัจุดต่างๆรมิเชิงเขา แต่ละจุดเป็นสถานที่ชมวิวทิวทศันห์ุบเขาอนังดงาม วดัแห่งนีเ้ป็นสถานที่แสวง

บญุมานานหลายศตวรรษ และถกูก าหนดใหเ้ป็นทัง้สถานที่ที่มีทศันียภาพสวยงามและเป็นโบราณสถาน

แห่งชาติอีกดว้ย 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าทกุท่านชมซากรุะ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ (FUNAOGA JOSHI PARK)” ซึ่งเป็นสถานที่ ชมดอก

ซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น สวนแห่งนีจ้ะตัง้อยู่บนเนินเขาสงูซึ่งเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะกว่า 

1,000 ตน้ ที่ปลกูเรียงรายอยู่เป็นทิวแถวไลต่ัง้แต่บรเิวณสองขา้งทางลานจอดรถไปจนถึงบนภเูขา อีกทัง้จะได้

เห็นแนวตน้ซากรุะที่ออกดอกสีชมพอู่อนสวยงามทอดเป็นแนวยาว ใหทุ้กท่านถ่ายรูปเก็บความสวยงามและ

ความประทบัใจไดต้ามอธัยาศยั (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  จากนัน้พาท่านชม

วันทีส่าม ลานสกีซาโอะ - วดัยามาเดระ - ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบง

ซากุระ+ซากุระรมิแมน่ ้าชิโรอิชิ -  ออนเซ็น 
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ซากรุะพนัตน้ ณ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (HITOME SENBONZAKURA)” ทางเดินรมิแม่น า้ชิโรอิชิ มียาว

กว่า 8 กม.ที่มีทิวแถวตน้ซากุระเรียงรายกนักว่า 1200 ตน้ ทิวทศันข์องภเูขาซาโอท้ี่ยงัมีหิมะปกคลมุ ตดักับสีสนั

ของซากรุะนัน้ยิ่งท าใหด้งูดงามมาก ซากุระที่นี่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนัธุโ์ซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากรุะ, 

ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหนา้ซากรุะนัน้ที่นี่ก็จะจดังานเทศกาลขึน้ทกุปี มีการออกรา้นและ

นกัท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจดัไฟไลทอ์พัใหไ้ดข้มซากรุะกลางคืนที่สวยงามชวนฝัน

ไปอีกแบบ 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พักที ่HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทยีบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร ่หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

ความเมื่อยลา้ การอาบน า้แร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงั

ช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 
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                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองฟุกุชิมะ” เพื่อชม “อุโมงคด์อกซากุระริมธารน ้าคันนนจิ (KANNOJI RIVER 

SAKURA)” เป็นหนึ่งในจุดชมซากรุะที่มชีื่อเสียงของจงัหวดัฟกุชุิมะ จะมีลกัษณะเป็นธารน า้ขนาดเล็กที่มีน า้
ใสๆไหลผ่าน 2 ฝ่ังแม่น า้จะมีทางเดินและตน้ซากรุะขนาดใหญ่ เรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร จนเกิด
เป็นบรรยากาศของอโุมงคต์น้ซากรุะเหนือธารน า้พรอ้มบรรยากาศที่เงียบสงบของเมืองชนบทเล็กๆของญ่ีปุ่ น 

(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ จากนัน้น าท่านชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตาชิ 
ซีไซด ์พารค์ (HITACHI SEASIDE PARK)” สวนดอกไมร้มิทะเลขนาดใหญ่มีพืน้ที่ติดกบัมหาสมทุรแปซิฟิก 
ตัง้อยู่ที่จงัหวดัอิบะระกิ ภมูิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไมม้ีทัง้หมด 8 จดุหลกัๆ มีดอกไม้
ประจ าฤดกูาลหลายสายพนัธุห์มนุเวียนออกดอกอวดโฉมใหช้มกนัไดท้ัง้ปี ชม ดอกป๊อปป้ี ที่จะบานอวดความ
สวยงามใหช้มกนัเต็มพืน้ที่ และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทั่วทัง้เนินเขาจะกลายเป็นทอ้งทุ่งสี
ฟ้าอ่อนที่เต็มไปดว้ยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบ้ลอูายส,์ (Baby Blue Eyes) กว่า 4 ลา้นตน้ โลก
แห่งสีฟ้าที่รวมดอกนีโมฟีลา ทอ้งฟ้า และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู ่“อามิ เอาทเ์ล็ต (AMI OUTLET)” ศนูยร์วมแห่งสินคา้ชัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 

กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้ เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซือ้ของฝากอย่างเต็มที่ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางมุ่งหนา้สู ่“มหานครโตเกียว” เพื่อเดินทางสู ่“ย่านชินจูกุ (SHINJUKU)” ย่านแห่งความเจรญิอนัดบั

หนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และรา้นขายของเป็นพันๆ รา้น ซึ่งจะมีผูค้นนบัหมื่นเดิน

กนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง

วันทีส่ี่ เมืองฟุกุชิมะ - อุโมงคด์อกซากุระริมธารน ้าคันนนจิ - สวนฮิตาชิ ซีไซต ์พารค์ -        
อามิ เอาทเ์ล็ต - เมอืงโตเกียว – ย่านชินจูกุ  
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ถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือ้ผา้, รองเทา้แฟชั่น และเครื่องส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม

และซือ้” สินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พักที ่HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทยีบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าทกุท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากุสะ (ASAKUSA TEMPLE)” วดัที่ไดช้ื่อว่าเป็น

วดัที่มีความศกัดิส์ิทธิ์ และไดร้บัความเคารพนบัถือมากที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้

แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิส์ิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิรมิงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร 

ซึ่งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ที่มีชื่อว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สู่

ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึ

พืน้เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้

เป็นของฝากของที่ระลึก แลว้ใหท้่านหามมุถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกียว

สกาย ทรี (TOKYO SKY TREE)” หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก โดยหอนีม้ีความสงู 634 

เมตร ที่บรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากบรเิวณวดัอาซะกสุะที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายแบบ

เมืองเก่าของเอะโดะ จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูยร์วมแห่งสินคา้นานา

ชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้และของ

ฝากไดต้ามอธัยาศยั 

วันทีห้่า วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทร ี– อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ  
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 รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านเดินทางสู ่“สนามบินนาริตะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

18.05 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ JL707  

23.00 น.   เดนิทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรบัย่าน และสถานที่ตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 12-16 เมษายน 2566 (วันสงกรานต)์ 

ส าหรบัคณะเดินทาง  30  ท่านขึน้ไป (การันตอีอกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 66,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  64,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 62,900 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 

ไมใ่ชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) -22,000 บาท 
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เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวก่อนท าการจองค่ะ 
 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าทีพั่กและบริการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคา่ตั๋วเครื่องบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน JAPAN AIRLINES 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 8/11/2565) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัสขุภาพและอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุติัเหตทุ่านละ 2,000,000 บาท ดแูลค่ารกัษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุติัเหต ุ1,500,000 บาท  
ประกนัสขุภาพคุม้ครองค่ารกัษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 

o การบริการของมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 3 วนั) 
 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบเสรจ็รบัเงิน หรือใบก ากบัภาษี 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมกีารเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิัทจดัให ้ในรายการทวัร ์
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กิโลกรมั*2ใบ ต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
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o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที่) 
 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือ ตามความพงึพอใจ 
 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงนิ 

o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากวันจอง 
o สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินคา่บริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว 2563 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจากค่าใชจ้่ายจรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า ของบตัรโดยสารเครื่องบิน ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ) 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัน าเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธค์ืนเงนิในทุกกรณี 
(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดให้บริษัทจะต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้เดนิทางได้) 

 

เงือ่นไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส  ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากตั๋วเครื่องบิน
ดงักลา่วได ้

o กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้เช็คอิน 
หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแหง่และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 
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o หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอ่ืนๆ รวมถงึ
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนอือ านาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ  

o บรษิัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


