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   รหสัโปรแกรมทวัร ์  Sakura Time In Iabaraki-Apr-TG-W02 

 
 

SAKURA TIME IN IBARAKI  
จุดเด่น 

 

 นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค าอันศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัอาซะกสุะ 

 ถา่ยรูปกับโคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก คามนิารมิง ประตฟู้าค ารณ 

 ถา่ยรูปคูก่บั โตเกยีวสกายทร ี

 น าชม พระราชวงัอมิพเีรยีล  

 ชมความงามของ ภูเขาไฟฟจู ิครัง้หนึง่ในชวีติ 

 หมูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิ ์หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค 

 เรยีนรูว้ธิกีารรับมอืเมือ่เกดิแผน่ดนิไหวที ่ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว Fuji no Eki 

 ชมความงามของดอกไมน้านาพันธุท์ีส่วน Hitachi Seaside Park 

 กราบนมัสการไหวพ้ระใหญ ่Ushiku Daibutsu  
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 ชมนวตักรรมใหมข่องหุน่กนัดัม้ที ่โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้Odaiba Driver City Tokyo Plaza 

 ชอ้ปป้ิงจใุจในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต, ชนิจูก,ุ ดองกี,้ ออิอน 

 เต็มอิม่กับ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์อนัเลือ่งชือ่พรอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 

 ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าแร่ ออนเซ็น Onsen 
 

ชื่อโปรแกรม SAKURA TIME IN IBARAKI   

จ านวน 6 วนั 3 คนื 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ (วนัเช็คอนิ)  

TG640 BKK-NRT 22:10-06:20 

- / - / -  

2 วัดอะซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - พระราชวังอิมพีเรียล - โก
เท็มบะเอา้ทเ์ล็ต 

- / L / D Fuji Premium Resort  
or SML 

3 ภเูขาไฟฟจู ิ- หมูบ่า้นน ้าใสโอชโินะฮคัไค - ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - 
ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

B / L / -  Marroad Narita 
or SML  

4 ***อสิระเต็มวัน*** ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย หรือเลอืกซือ้ทัวร์เสริม 

โตเกยีวดสีนยี ์

B / - / - Marroad Narita 

or SML 

5 สวนฮติาชซิไีซดป์ารค์ - พระใหญ่ไดบทุส ึอชูคิ ุ- โอไดบะ ไดรเ์วอร์
ซติีโ้ตเกยีวพลาซา่ 

B / L / -  

6 ฮาเนดะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 
TG661 HND-BKK 00:20-04:50 

- / - / -  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
19:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร์ C 

สายการบนิ THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
22:10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG640 
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วนัที ่2 วดัอะซากสุะ - โตเกยีวสกายทร ี- พระราชวงัอมิพเีรยีล - โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต 

 
07:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขัน้ตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ส าคญั!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะ
มโีทษจบั และปรบั เดนิทางสู ่นครโตเกยีว น าทา่นแวะเยีย่ม

ชม วดัอาซากุสะแคนนอน Asakusa Kannon วัดพุทธที่
เก่าแ  ก่ทีส่ดุในภูมภิาคคันโต ภายในประดษิฐานองค ์เจา้แม่
กวนอมิทองค า ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และมผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพร

เพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ “คา
มนิารมิง ประตฟู้าค ารณ” ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวาม

สงูถงึ 4.5 เมตร ไดช้ือ่วา่เป็น โคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกแขวน
อ ยู่  ซึ่ ง มี  

“ถนนนาคา
มเิซ” ถนนช ้

อ ป ป้ิ ง ที่ มี

ชื่ อ เ สี ย ง
ของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง

ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่น
ญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ซือ้ขนมกลับไปฝาก

คนทีบ่า้น และใหท้่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอชมววิทีสู่งทีสุ่ดใน

โลก โตเกยีวสกายทรี Tokyo Sky Tree เปิดใหบ้ริการ
ตัง้แต่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร ชนะ

แชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวเวอร์ทีน่ครกว่างโจวของจนี 
ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิชม พระราชวงัอมิพเีรยีล Tokyo Imperial Palace ในกรุงโตเกยีวนัน้ ปัจจุบันเป็นพระราชวัง

หลวงทีป่ระทับของจักรพรรดแิห่งญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นแขวงชโิยะดะ 
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กรุงโตเกียว ใกลก้ับสถานีรถไฟโตเกียว ภายในพระราชวัง

ประกอบดว้ยพระราชมนเทยีร, พระต าหนัก (宮殿 ควีเด็ง) ของ

พระราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์ของสะสมในพระองค์ , ส า นัก

พระราชวงั, และพระราชอทุยานขนาดใหญ ่พระราชวงันีแ้ตเ่ดมิ
เป็นที่ตัง้ของปราสาทเอะโดะ ซึง่เป็นที่อยู่อาศัยของโชกุน

ตระกลูโทะกงุะวะ แตพ่ระราชวงัเดมิถกูระเบดิท าลายลงไปมาก

ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และตอ่มาในปี ค.ศ. 1964 ก็ไดรั้บ
การบูรณะ ซึง่ตัวพระราชวังมขีนาดทีด่นิทัง้หมด 3.41 ตาราง

กโิลเมตร ซึง่ในภาวะฟองสบู่อสังหสริมทรัพย์ของญี่ปุ่ นใน
ทศวรรษที ่1980 มูลค่าของพระราชวังโตเกยีวนัน้มมีูลค่าสูง

มากกว่ามูลค่าอสังหารมิทรัพยท์ัง้หมดในรัฐแคลฟิอรเ์นียของ

สหรัฐอเมรกิาเสยีอกี จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้
แบรนดเ์นมที ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต Gotemba Premium Outlets แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และ

สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื่องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอื
เลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI MOUSE 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกบัการแชน่ ้าแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญีปุ่่ นแทต้ามอธัยาศยั 
  

ทีพ่กั Fuji Premium Resort  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟจู ิ- หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค - ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิMt Fuji ชัน้ 5 โดยรถ
โคช้แต่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถขึน้ไดถ้งึชัน้ไหน ให ้

ทา่นสมัผัสอากาศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิซึง่ภเูขาไฟฟจูเิป็น

ภูเขาที่ยังไม่ดับสนิทมีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 3,776 
เมตร และเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่ นทีเ่ชือ่กันวา่เป็นที่

สงิสถติของเทพเจา้ ดังนัน้ภูเขาไฟฟูจจิงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้ม
ส าหรับสตรีมานานนับรอ้ยๆ ปี จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บา้นโอชิ

โนะฮคัไค 

OshinoHakkai เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟจู ิบรเิวณ

ทะเลสาบยามานาคาโกะ Lake Yamanaka-ko เป็นแหล่งน ้า

ตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูด
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ในทางกลบักนัคอืกลุม่น ้าผดุโอชโินะฮคัไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์
และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทกุมมุ โดยในบอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบาย

อารมณ์ อณุหภูมใินน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯ และทีส่ าคัญหมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอป
ชนัเยีย่ม 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดินทางสู่ ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว Fuji no eki ท่านจะไดรั้บขอ้มูล และขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับการเกิด

แผ่นดนิไหวรวมทัง้ข่าวแผ่นดนิไหว และการวเิคราะหเ์กีย่วกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน, แผ่นเปลอืกโลก seismometers ท านาย

แผน่ดนิไหวสิง่แวดลอ้มสนึาม ิSeismologists ท านายอาศัยอยู่

ในขณะนี้, วิดีโอ, ขอ้มูล, รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายใน
ปัจจุบันและล่าสดุแผ่นดนิไหวโลก จากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

ย่าน ชนิจูกุ Shinjuku ใจกลางกรุงโตเกยีวเพลดิเพลนิกับ
การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิาแบรนด์

ดังๆ กลอ้ง ถ่ายรูปดจิติอล เกมสต์่างๆ หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจ
คุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องส าอางยีห่อ้ดัง

ของญีปุ่่ น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO และอืน่ๆ 

อีกมากมายที่ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาด
ไม่ไดเ้ลยก็คอื รา้น 100 เยน ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะ

ราคา 100 เยน เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของ
ฝากกลบับา้นไดใ้นราคาทีส่บายกระเป๋า 

 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
 

ทีพ่กั Marroad Narita หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ***อสิระเต็มวนั*** ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสีนยี ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระเต็มวนั ใหท้า่นพักผ่อน หรอืชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยัในยา่น

ต่างๆ ในกรุงโตเกียว เช่น Ginza, Shinjuku, Shibuya, 

Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba (ถ่ายรูปคู่
กบั GUNDAM หนา้หา้ง Diver City Tokyo) เป็นตน้ ซึง่สามารถ

เดนิทางดว้ยตนเองหรือใหท้างมัคคุเทศก์ และหัวหนา้ทัวร์ 
แนะน าเสน้ทางต่างๆ สามารถเดนิ,น่ังรถไฟ JR, หรือแท็กซี่ 

สามารถรับคู่มอืและแผนทีก่ารเดนิทางไดท้ีห่ัวหนา้ทัวร์) หรือ

เ ลื อ ก ซื้ อ
ทั ว ร์  

โ ต เ กี ย ว
ดิ ส นี ย ์

แ ล น ด์  
Tokyo Disneyland โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ใชทุ้นในการ

ก่อสรา้ง 600 ลา้นเหรียญสหรัฐ ท่านจะไดส้ัมผัสกับตัวเอก

ของมกิกีเ้มา้ส ์โดนัล ดั๊กส ์และเหลา่เพือ่นๆ การต์นูจากวอลล์
ดสินีย ์มากมาย อกีงเครื่องเล่นทีพ่รอ้มสรา้งความหฤหรรษ์ 

และความตื่นเตน้ใหทุ้กท่านไม่ว่ าจะเ ป็น Big Thunder 
Mountain น่ังรถไฟตะลุยเหมืองแร่ Splash Mountain ล่อง

แก่งไปในดนิแดนของกระต่ายนอ้ย จนถงึจุดไคลแ์ม๊กซก์ับ

การดิง่ลงจากความสงูกว่าตกึ 2 ชัน้สูผ่นืน ้าทีอ่ยู่ดา้นล่าง ให ้
เวลาท่านไดส้นุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริม่ดว้ย Hunted Mansion บา้นผสีงิรูปแบบใหม่ทีน่่ารัก 
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และไม่น่าหวาดกลัวอย่างทีค่ดิกระทั่งถงึสว่นส าคัญน่ันคอื Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศทีน่่าตืน่ตา
โลดโผนและหวาดเสยีว จากนั้นใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับขบวนแสง ส ีเสยีง ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูน

ทัง้หลาย จากการชม “อเิล็คทรคิพราเหรด” จากนัน้น าทกุทา่นสนุกสนานกันตอ่กับการแสดงพลอุันสวยงาม และ
ตระการตาพรอ้มขบวนอเิลคทริคพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนที่ท่านชืน่ชอบมากมายที่สวยงาม และสุดแสน

ประทบัใจไดเ้วลาเดนิทางกลบั 

 
เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 

ทีพ่กั Marroad Narita หรอืเทยีบ 
 

วนัที ่5 สวนฮติาชซิไีซดป์ารค์ - พระใหญไ่ดบุทส ึอูชคิ ุ- โอไดบะ ไดรเ์วอรซ์ติ ีโ้ตเกยีวพลาซ่า 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของดอกไมน้านาพันธุ์ที่ สวนฮติาชซิี

ไซดป์ารค์ Hitachi Seaside Park เป็นสวนสาธารณะที่มี
ดอกบานตลอดทัง้ปีมพีืน้ทีป่ระมาณ 190 เฮกตาร ์สวนดอกไม ้

กลายเป็นทีรู่จั้กส าหรับ ลูกตาสฟ้ีา ของ ทารก ดว้ยการบาน 

4.5 ลา้นของดอกไมส้ฟ้ีาโปร่งแสงกลบีดอกไมใ้นฤดใูบไมผ้ลิ
ที่นักท่องเที่ยววาด นอกจากนี้ยังมี "Nemophila Harmony" 

เป็นประจ าทกุปีสวนแห่งนี้ม ีดอกแดฟโฟดลิ จ านวน 170 ดอก 
พันธุ์ ดอกทิวลิป 170 ดอก และดอกไมอ้ื่นๆ อีกมากมาย 

สวนสาธารณะรวมถงึเสน้ทางการขีจั่กรยานและสวนสนุกขนาด
เล็กทีม่ ีลอ้ชงิชา้สวรรค ์

  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่อบิาราก ิชม พระพุทธรูปอุชคิุได

บุทส ึUshiku Daibutsu ในปีค.ศ. 1995 ไดรั้บการบันทกึ
จากกนิเนสบุค๊วา่ เป็นรูปปัน้พระพุทธรูปปางยนื ทีห่ลอ่จากทอง

สมัฤทธิท์ีส่งูทีส่ดุในโลก สว่นสงูนัน้ 120 เมตร (สว่นของรูปปั้น

สูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูง
เ ป็นอันดับ  3  ของโลก ถ า้ เทียบระดับความยิ่ง ใหญ่นี้  

พระพุทธรูปไดบุทสทึีจั่งหวัดนารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มี
ขนาดเพยีงฝ่ามอืไปเลย และเมือ่เขา้ไปดใูกล ้ๆ  ก็จะรูส้กึไดถ้งึ

ความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้  

พระพุทธรูปอชุคิไุดบทุส ึถูกสรา้งขึน้ ในปีค.ศ. 1992 บนพืน้ที่
บริสุทธิข์องสุสาน และปีต่อมาก็ถูกท าใหเ้ป็นสวนสาธารณะ 

กลุ่มนิกายทีพู่ดถงึนี้ ก่อตัง้โดยพระสงฆช์นิรัน (ตัง้แต่ปีค.ศ.
1173 – 1262) ที่เป็นกลุ่มนิกายมหายาน ในปีค.ศ. 1247 

ดว้ยเหตทุีพ่ระสงฆช์นิรันมคีวามประสงค ์จะตัง้แหลง่เผยแพร่
ศาสนาในแถบคันโตทีจ่ังหวัดอบิาราก ิIbaraki ท าใหภ้ายใน

ตัวเมืองยังมีกลิน่อายของวัด และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ

ศาสนาหลงเหลอือยู่มาก และอุชคิุ ก็เป็นหนึ่งในหลายๆทีท่ี่
ถูกยกตัวอย่างมาพูดถึง น าท่านเดินทางสู่ โอะไดบะ 

Odaiba เป็นเกาะจ าลองขนาดใหญ่ซึง่สรา้งขึน้จากการถม
ทะเลบรเิวณอ่าวโตเกยีวในเขตโคโตและเขตชนิะงะวะ เขต

ปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น แรกเริ่มโอะ

ไดบะสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1853 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
ประเทศ เมื่อเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษที ่20 โอะไดบะไดเ้ตบิโต
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อย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถงึชว่งทศวรรษที ่1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านกา  รคา้ ย่านพักอาศัย 
และนันทนาการทีใ่หญโ่ตแห่งหนึง่ โอะไดบะและมนิะโตะมไิร 21 ในจังหวดัโยะโกะฮะมะ เป็นเขตชายฝ่ังเพยีง 2 

สองแหง่ในเขตโตเกยีว และปรมิณฑลทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยทีไ่ม่ไดเ้ป็นเขตอตุสาหกรรมหรอืทา่เรอืที่ Driver 
City Tokyo Plaza นี้เป็นทัง้แหลง่เอ็นเตอรเ์ทน และแหลง่ชอ้ปป้ิงมากมาย อกีทัง้ยังมพีพิธิภัณฑห์ลายอย่าง

รวมอยู่ดว้ยเชน่พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้อันมชีือ่เสยีงของโลก และยังมโีซนสวนสนุกเลโกใ้นร่มทีส่รา้งสรรคจ์ากตัวต่อ

อนัแสนคลาสสกิทีส่ดุในโลกนี ้รา้นอาหาร หรอืเสือ้ผา้แบรนดเ์นมตา่งๆ มากมาย 
 

20:00 น.     พรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย (กรุณาตรงตอ่เวลา) น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮาเนดะ 

 
 
 
 
 

วนัที ่7 ฮาเนดะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
00:20 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG661 

 

04:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  เมษายน 

04 เม.ย. 61 - 09 เม.ย. 61 * ชว่งซากรุะ 53,900 53,900 51,900 8,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืคา่ทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
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 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม. ญีปุ่่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่

ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากทา่นตดิดา่นตม. ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200 บาท /ท่าน   

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่
อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
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3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 15,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
 

การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
   


