
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30  คณะพร้อมกนัทสีนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเข้าที 3 สายการ

บินไทย เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทบีรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขนึเครอืง 

22.30  ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 640 

 

 

 

06.20 เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถนิเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาท้องถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบร้อย

แลว้ นําทา่นเดนิทางสู่ วดัคามาครุะ หรอื วดัโคโตกอิุน นมสัการพระพุทธรปูองคใ์หญ่ อมติตา นิ

โอยรูาอ ิหรอืทรีูจ้กักนัในนาม หลวงพ่อโตกลางแจง้ ทาํจากสมัฤทธอิงคห์ลวงพ่อมคีวามสงูรวมฐาน 

.  เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง  เมตร นําหนักราว  ตนั เดมิองค์พระใหญ่แกะสลกัจากไมสู้ง

DAY 1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนาริตะ 

DAY 2 สนามบินนาริตะ – วดัคามาครุะ – นังกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว –  

ทะเลสาบยามานากะ 

วันที รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบนินาริตะ     

2 
สนามบนินาริตะ – วัดคามาคุระ – นังกระเช้าไฟฟ้าคาจคิาจ ิ–  
พพิิธภณัฑ์แผ่นดนิไหว – ทะเลสาบยามานากะ 

   
LAKE YAMANAKA SUN 
PLAZA HOTEL ออนเซน็ 

3 
ทะเลสาบยามานากะ – ซากามิโกะรีสอร์ท – ศาลเจ้าเมย์จ ิ– ฮาราจกูุ – 

โตเกียว    
DAIWA ROYNET HOTEL 

TOKYO ARIAKE  

4 
โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิงชินจูกุ –  

จุดชมซากุระแม่นําเมกุโระ – โตเกียว  - - DAIWA ROYNET HOTEL 
TOKYO ARIAKE  

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

 

สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอุ์ทยั!! 
สกัการะขอพร ณ  วดัดงั คามาครุะและวดัอาซากสุะ  

ชมเทศกาลซากรุะ นังกระเช้าชมวิวฟจิูแบบพาโนราม่า  

ช้อปปิงจุใจ พกัออนเซ็น  คืน พร้อมทานขาป!ู! 

 อิมอร่อยกบั 

บุฟเฟ่ตข์าป!ู! 

มีนาคม – เมษายน   

ราคาสดุคุ้ม เริมต้น 35,900 - TG 640 BKK – NRT 22.30 – 06.20 
TG 677 NRT – BKK 17.30 – 22.30 



 
 

ถงึ  เมตร ประดษิฐานในวหิาร อนิาดะ โนสยึโูบเนะ สตรทีเีคยรบัใชโ้ชกุนโยรโิมโตะ มนิาโมโตะ 

แห่งคามาครุะ ไดจ้ําลองแบบมาจากเมอืงนารา เกดิพายุใตฝุ้่ นพดัผ่านคามาคุระทําใหว้หิารกบัองค์

พระได้รบัความเสยีหายเกนิกว่าจะซ่อมแซม นาง และหลวงพ่อโจโคะ จึงเดนิทางบอกบุญไปยงั

พุทธศาสนิกชนทศีรทัธาในศาสนาพุทธทวัประเทศญปีุ่ น เพอืสรา้งองคพ์ระใหญอ่กีครงั แต่ครงันีใช้

สมัฤทธิในการสร้างด้วยช่างฝีมอืดี คอื ทนัจิ ฮิซาโตโมะ และ โกโรอ-ิมง โอโนะ สําเร็จใน ปีค.ศ. 

 ประดษิฐานอยู่ในวหิารของวดัโคโตกุอนิ ต่อมาเกดิพายุใต้ฝุ่ น และแผ่นดินไหวทําใหว้หิารที

ครอบองคพ์ระได้รบัความเสยีหายทงัหมดแมจ้ะสรา้งขนึใหม่อกีหลายครงักถ็ูกภยัธรรมชาตเิหล่านี

ทาํลายลงจนกระทงัครงัสุดทา้ยในเมอื ปีค.ศ.  ไดเ้กดิ คลนืยกัษ์สนึามพิดัถล่ม กวาดเอาวหิาร

และบา้นเรอืนราษฏรลงทะเลไปหมด หากแต่เกดิปาฏหิารยิก์บัองคห์ลวงพอ่เพยีงแค่ทรุดลงเล็กน้อย 

แต่ยงัคงประดษิฐานอยู่ทเีดมิไมไ่ดเ้คลอืนยา้ยไปไหน ทําการบูรณะเป็นครงัท ี  หากแต่องคพ์ระยงั 

คงประทบักลางแจ้ง โดยไม่มวีิหารครอบช่วยปกป้องเมอืงคามาคุระไหร้อดพน้จากภยัพธิรรมชาติ

ตงัแต่บดันนัตราบจนถงึวนัน ีซงึชาวญปีุ่ นมคีวามศรทัธาเชอืในการบนบาลขอใหป้ระสบความสาํเรจ็

ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเรอืงงาน ความรกั สุขภาพ หรอืแมก้ระทงัของบุตรสําหรบัคู่สาม-ีภรรยาทมีบีุตร

ยาก และมทีางขนึภายในองคพ์ระสมัฤทธ ิใหท้่านไดส้มัผสัสายตาดูเนือภายในองค์พระ มเีวลาเดนิ

เล่นชมสวนบริเวณด้านหลังวัด และประทับใจในความน่ารกัของกระรอกตามธรรมชาติทีมทีัว

บริเวณ.ลืมไม่ได้ทีจะแวะบันทึกภาพคู่ก ับต้นสน ทีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว       

(รชักาลท ี ) ทรงปลูกในวโรกาสทเีสดจ็พระราชดําเนิน พรอ้มดว้ยสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี 

พระบรมราชนีิ ครงัเยอืนวดัโคโตกอุนิเมอืวนัท ี  เมษายน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น นังกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถงึจุดชมววิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา

ไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชโิกะ ระยะทาง 400 เมตร เชอืมต่อระหว่างชายฝังตะวันออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบันําทะเล ทาํใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจ ิ 

และเหนือจุดชมววิขนึไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นทตีงัของศาลเจา้เล็กๆ อกีทงั

ยงัมเีสน้ทางเดนิไปยงัภูเขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพอืไปชมววิภเูขาไฟฟูจทิสีวยงาม ทจีุดชมววิ

บนยอดเขาแห่งนี นอกจากจะมทีศันียภาพทสีวยงามแล้วยงัม ีตวัการต์ูนทน่ีารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ไดก้บักระดงิรปูหวัใจ ซงึเป็นจุดขายอกีอย่างหนึงของยอดเขา

แห่งนี มคีวามเชอืกนัว่าถา้เราเคาะกระดงิพรอ้มกบัอธิษฐานแล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิผ่าน

กรอบรูปหวัใจไดจ้ะทําใหส้มหวงั (ขึนอยู่กบัสภาพอากาศเอืออาํนวย) 

นําท่านเยยีมชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทจีําลองเรอืงราวของภูเขา

ไฟฟูจิ และใหท่้านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรอืงราวเกยีวกบัแผ่นดนิไหวทเีกดิขนึใน

ประเทศญปีุ่ น หรือเลอืกทดสอบบ้านจําลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสนัสะเทอืนจากขนั



 
 

ตาํสดุสู่ขนัสงูสดุ และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจาํลองต่างๆ จากนันอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอื

ของฝากทรีะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สู่ทพีกั ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA SUN 

PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารคาํ ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นําแร่สไตล์ญปีุ่ น หรอืทเีรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ใหท้่านได้ผ่อนคลายความเมอืยล้าจากการเดินทางและชาวญปีุ่ นยงัเชอืกนัว่าการ

อาบนําแร่นันจะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ซากามิโกะรีสอร์ท (Sagamiko Resort) เป็นสวนสนุกขนาดเล็กอยู่ภายใน        

รสีอรท์คอมเพลท็ตงัอยูข่า้งๆทะเลสาปซากามโิกะ มเีครอืงเล่น สนามเด็กทสีวนสนุกอยู่หลายชนิดที

มีวิวของทะเลสาป ภูเขาทสีวยงาม และภายในรีสอร์ทแห่งนียงัมสีิงอํานวยความสะดวกอืนๆ

ให้บริการอีกไฮไลท์หนึงของสวนสนุกแห่งนีทีดึงดูดนักท่องเทียวมาได้มากมายนอกเหนือจาก

ทวิทศัน์ทสีวยงามแล้ว ในช่วงฤดูใบไมผ้ลทิ่านสามารถชมความงามของต้นซากุระกว่า ,  ตน้ 

ระหว่างปลายเดือนมนีาคม ถึงกลางเดอืนเมษายน การชมซากุระขึนอยู่กับสภาพอากาศ  **

ราคาทวัรไ์มร่วมกิจกรรม และเครืองเล่นภายในซากามิโกะรีสอรท์**  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ กรุงโตเกียว ศูนย์กลางมหานครทคีราครําไปด้วยผูค้นมากมาย จากนัน

เดินทางสู่ ศาลเจ้าเมยจิ์ ศาลเจ้าชนิโตททีําจากไม ้สร้างขนึในปี ค.ศ. 1920 เพอืรําลึกถึงดวง

วญิญาณของพระจกัรพรรดเิมจทิสีวรรคต เมอืปี ค.ศ. 1912 และจกัรพรรดนิีโซเคนทสีวรรคต เมอืปี 

ค.ศ. 1914 มพีนืทคีรอบคลุมถงึ 700,000 ตร.ม. พนืทสี่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปดว้ยป่าดบิเขามตี้นไม้

ทต่ีางสายพนัธุเ์ป็นรอ้ยๆชนิดและมมีากกว่าแสนตน้ ทางเขา้ศาลเจา้จะมปีระตโูทรอิขินาดยกัษ์ตังอยู ่

ซงึเป็นสญัลกัษณ์การแบ่งเขตศกัดสิทิธ ิตลอดสองขา้งทางจะมตีน้ไมส้งูใหญ่รอบลอ้ม สมยัก่อนยงั

เป็นทยีอดนิยมสาํหรบัคู่บ่าวสาวทชีอบจดังานแต่งงานแบบญปีุ่ นแท้ๆ  ศาลเจ้าแห่งนีมคีวามสาํคญั

คอืเป็น หลักแห่งความเลอืมใสศรทัธาของชาวญปีุ่ น มผีูค้นเขา้มาขอพรในแต่ละวนัมากมายนับไม่

ถว้น และโดยเฉพาะใน ช่วงวนัขนึปีใหม ่แรงศรทัธาไม่น้อยกว่าลา้นคนทมีาขอพรเพอืความเป็นสริิ

มงคลในการเรมิชวีติใหม่ทสีดใส มเีวลาใหท่้านเดนิเล่นสมัผสัโดยรอบบรเิวณสวนทแีสนรม่ 

นําทา่นเขา้สูบ่รเิวณ ฮาราจกู ุแหล่งรวมแฟชนัทนัสมยัของวยัรุ่น อสิระให้ท่านชอ้ปปิง ตรอกทาเคชิ

ตะ ทสีองขา้งทางเรยีงรายไปด้วยรา้นขายของวยัรุ่น เสอืผา้ เครอืงประดบั รองเทา้ กระเป๋า รา้น

ฟาสท์ฟู้ด รา้นเครปญปีุ่ นอร่อยๆมากมายหลายรา้น ขอแนะนําใหท้่านลมิลองความอร่อยของเครป

DAY 3 ทะเลสาบยามานากะ – ซากามิโกะรีสอรท์ – ศาลเจ้าเมยจิ์ – ฮาราจกู ุ – โตเกียว 



 
 

ญปีุ่ นตน้ตํารบั สดุยอดความดงัแสนอร่อยแห่งฮาราจูกุ! และย่านนีในช่วงสุดสปัดาห์จะเป็นแหล่งนัด

พบของพวกแต่งตวัประหลาด หรอื COSPLAY ญปีุ่ น ทวียัรุ่นมกัมาแต่งหน้าและเปลยีนเสอืผา้กนั

ตามตวัการ์ตูน หรอืเลอืกช้อปปิงแบบสบายๆบน ถนนโอโมเตะซนัโด ด้วยบรรยากาศของตึก

รา้นคา้ทอีอกแบบและตกแตง่สไตล์ยุโรป สองขา้งทางจะปลูกต้นเซลโกเวยีเป็นทวิแถว สาํหรบัท่าน

ทชีนืชอบ “EVISU” กางเกงยนีสแ์บรนดด์งัของญปีุ่ นดว้ยโลโกน้กนางนวล กาํลงักลายเป็นแบรนด์

ฮติในหมูว่ยัรุ่นทวัโลก 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ทพีกั โตเกียว ณ DAIWA ROYNET HOTEL TOKYO 

ARIAKE หรอืเทยีบเท่า 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโทโยส ุตลาดปลาแห่งใหมท่เีปิดตวัขนึเพอื มาแทนตลาดปลา สคึจิ ิซงึ

เป็นตลาดปลาทเีปิดทําการมากว่า  ปี จะยา้ยมาอยู่ทตีลาดโทโยสแุหง่นแีทน โดยทตีลาดแห่งนีจะ

มขีนาดใหญก่ว่าตลาดปลา สคึจิเิป็นเทา่ตวั!! แหล่งรวมอาหารทะเล ตลาดแห่งนีจะมเีปิดประมลูปลา

ตงัแต่เชา้มดืภายใตก้ฎหมายของรฐับาลญปีุ่ น อกีทงัยงัมรีา้นอาหารมากมายใหท้า่นไดล้มิลอง 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ทีสร้างขนึจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่ง

ท่องเทยีวยอดนิยมแห่งใหมข่องชาวโตเกยีว ภายในเมอืงใหมน่ีท่านจะพบกบัสวนสนุกรถยนต์ทโีต

โยตา้ ภายในบรเิวณมใีห้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกบักระเชา้หมุนขนาดยกัษ์ หรอืจะเป็นเครอืงเล่น

มากมาย อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบและเดนิเลอืกซอืของตามอธัยาศยั หรอืไป DIVER 

CITY สถานทชีอ้ปปิงแห่งใหม่ ซงึภายในมทีงัรา้นคา้ ร้านอาหาร และศนูย์รวมความบนัเทงิอนืๆ 

นอกจากนียงัเป็นสถานทตีงัของ หุ่นยนต์กนัดมัขนาดเท่าของจรงิ (GUNDAM FRONT) ธมีปาร์ค

เกยีวกบักนัดมัโดยเฉพาะ และยงัมรีา้นขายสนิคา้ต่างๆ เกยีวกบักนัดมัและกนัดมัคาเฟ่ ซงึมกีาแฟ

และขนมต่างๆ ทตีกแต่งเป็นกนัดมั หรอืเลอืกสนุกท ีโอไดบะ เมกา้ เวป (MEGA WEB) สวนสนุก

รถยนตท์โีตโยตา้ ภายในบรเิวณมใีห้ท่านเลอืกไม่ว่าจะสนุกกบักระเชา้หมุนขนาดยกัษ์ หรอื จะเป็น

เครอืงเล่นมากมาย ภายในอาคารหลกั 3 ชนั ทที่านจะพบกบั รถยนตโ์ตโยตา้ทงัรุ่นสง่ออก และผลติ

เพอืจําหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตวัแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจดัโชว์ไว้อย่างมากมาย

ราวกบัเป็น มนิิมอเตอร์โชว์ อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบ หรอืท่านจะเลอืกใชบ้รกิาร E-

CON รถไฟฟ้าทวีงิตามรางโดยอตัโนมตัพิาท่านชมรอบอาคารหลกั (ไม่รวมค่าตวัรถไฟท่านละ 

200 เยน) และถนนทตีกแต่งยอ้นยคุอยา่งลงตวั 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

เดนิทางสู่ย่าน ช้อปปิงชินจูก ุตนืตาตนืใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทคีราครําด้วย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปปิงชอืดงั

DAY 4 โตเกียว – ตลาดปลาโทโยส ุ– โอไดบะ – ช้อปปิงชินจูก ุ– จดุชมซากรุะแม่นําเมกโุระ - โตเกียว 



 
 

ของญปีุ่ น ทที่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิค้าทถีูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่าน   

ชอ้ปปิงทมีีความเจริญอนัดบัหนึงของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางทีสองแห่งนคร 

ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล์ รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชอืดงัเป็นทนิียมทงัชาว

ญีปุ่ น  และนักท่องเทียวทีมาเยือนร้าน  เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี %) มีทัง

เครอืงสาํอางค ์กฟิช๊อป ขนม และสนิคา้อนืๆ  อกีมากมายทที่านสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากกลบั

บ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อสิระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซือสนิค้าถูกใจ อาท ิ

สนิคา้แบรนดเ์นมดงั อปุกรณ์อเีลก็ทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคณุผูห้ญงิ เสอืผา้

แฟชนัวยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้ เครอืงสาํอางคย์หีอ้ดงัของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO 

KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

นําท่านเดินทางสู่ จุดชมซากุระแม่นําเมกุโระ จุดชมซากุระชือดังอีกแห่งของกรุงโตเกียว 

เพลดิเพลนิไปกบัความงดงาม ของดอกซากุระทเีรยีงรายไปตามเสน้แมนํ้าและจะประดบัตกแต่งไป

ดว้ยมโีคมไฟสเีหลอืงแดง หอ้ยอยู่ตามตน้ซากุระ ใหบ้รรยากาศสุดชวิรมินํา อกีทงัยงัมรีา้นคา้แบบ

แผงลอยเลก็ๆ ขายของกนิ ในบรเิวณนีอกีดว้ยการชมซากรุะขนึอยู่กบัสภาพอากาศ   

**อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ทพีกั โตเกียว ณ DAIWA ROYNET HOTEL TOKYO 

ARIAKE หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจา้แมก่วนอมิอนัศกัดสิทิธทิมีคีวามสงูเพยีง 5.5 เซนตเิมตร ซงึ

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นทเีคารพสกัการะของชาวญปีุ่ น  รวมถงึนักท่องเทยีวทมีา

เยอืนประเทศญปีุ่ น วดัอาซากสุะ เป็นวดัเก่าแกข่องมหานครโตเกยีว ทางด้านหน้าประตคูามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร มนํีาหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ทา่นไดไ้ปถ่ายรปูเกบ็ไว้เป็นทรีะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซอืของทรีะลกึ อาทเิชน่ 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชิมขนมอร่อย ๆ ขนึชอืของย่านนี เช่น

ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นตน้ ทางทศิ

ตะวนัออกของวดัคอื แมนํ่าซูมดิะงาวะ ไหลลงอา่วโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโค

เอน็ ซงึเปิดโล่งสูแ่มนํ่าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําทา่นเดนิทางสู ่ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล์ ซงึมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซอืเลือกชมทงัสนิคา้ทนํีาเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญปีุ่ นซงึล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบั

DAY 5 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 



 
 

ราคา อาท ิADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, 

PRADA, GUCCI, DISSEL และอนื ๆ อกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

กาํหนดการเดินทาง : 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า  ปี 
พกัเดียวเพิม 

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

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

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

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครงัต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิเดนิทางไป-กลบั ชนัประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทรีะบุในรายการ  

 คา่ทพีกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานทต่ีาง ๆ ตามทรีะบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ล้านบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , ค่าอาหารและเครอืงดมืนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นําหนกักระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7%  และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชวัคราวเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินําใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   



 
 

 

เงือนไขการสาํรองทีนัง 

 กรุณาสาํรองทนีงัโดยการชําระมดัจาํ ภายใน 2 วนั หลงัจากสาํรองทีนัง 

o เดอืน มีนาคม มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท 

o เดอืน เมษายน มดัจําท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจํา 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัทําการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์
 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทงัหมดก่อนการจอง  

เพือความถกูต้องและความเขา้ใจทีตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันันหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขของบริษทัฯ

เป็นทีเรียบรอ้ยแล้ว จึงเรียนมาเพือทราบอีกครงั *** 

 กรณีเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซงึอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืเงนิทงัหมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายใด ๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานที

ต่าง ๆ ทเีหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครงั 

มิฉะนันทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทงัสิน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทจีะเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทีมีการขนึลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขนึคา่นํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขนึอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก ์ทงันีจะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสันําเทียวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชวัโมงเท่านัน อาทิเช่น เริมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิมเวลาการใช้รถบสัได้ ทงันีมคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนันๆเป็นหลกั  

 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครงัหนึง หลงัจากได้สาํรองโรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 



 
 

 การจดัการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปทเีขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบ

บุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิมอืท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 

 

 

****รายละเอียดเกียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารทีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ปีระสงค์จะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 

 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น ดงัต่อไปนี 

1. สงิยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได้ เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทไีมม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทจีะกระทําในประเทศญปีุ่นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัทิจีะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 


