
 

 

รหัสทัวร B2B2000468 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว อิบารากิ คาวาคุระ สปริง 6 วัน 4 คืน (TG)  
หลวงพอโตคามาคุระ | ศาลเจาเนสุ | วัดอาซากุสะ | พระใหญ อุชิคุ ไดบุทสึ 
ซากุระริมแมนํ้าสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ศาลเจาเนสุ | ชอปปم�งชนิจูก ุ

 

 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - โตเกียว (สนามบินนารติะ) 
(TG640 / 22.10-06.20+1) 
วันที่ 2.  โตเกียว (สนามบินนารติะ) -  อิบาระกิ - พระใหญอชุคิุไดบุทสึ 
-  โอไดบะ - หางไดเวอรซติี้  –  อควาซติี้ – โตเกยีว 
วันที่ 3. คามาคุระ - หลวงพอโต -วัดฮาเสะเดระ  - โยโกฮามา  
– ไชนาทาวน – โตเกียว 
วันที่ 4.  วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแมนํ้าสุมดิะ – โตเกียวสกายทรี  
- ชอปปم�งชินจกูุ – โตเกียว 
วันที่ 5. อิสระเลอืกชอปปم�งเต็มวนั หรือเลอืกซื้อทวัร ดิสนียแลนด (ไม
รวมคาใชจายในการเดินทาง) 
วันที่ 6. ชมซากุระสวนอุเอโนะ – ศาลเจาเนสุ - ออิอน มอลล - โตเกียว 
(สนามบินนารติะ) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  

(TG677 / 17.30-22.30)  



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG640 / 22.10 - 06.20+1) 

19.00 
น. 

คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

22.10 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - อิบาระกิ - พระใหญ อุชิคุ ไดบุทสึ -  โอไดบะ  
- หางไดเวอรซิตี้ - อควาซิตี้ - โตเกียว 

06.20 
น. 

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เดินทางสู อิบาระกิ นําทานชม พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เปน
พระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ถูกบันทึกไวโดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุค 
(Guinness Book of world records) เมื่อป ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร 
ยืนอยูบนกลีบดอกบัวบาน นํ้าหนักถึง 4,000 ตัน โดยขางใน เปนหองจัดแสดงถึงความ
โลภโกรธหลง คําสั่งสอนของพระพุทธเจา และยังมีหองเก็บพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา หองจําลองดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองคําองคเล็กๆประดิษฐานอยู
ถึง 3,400 องค และเปนที่เก็บพระไตรปฏกภาษาบาลีอีกดวย ที่สําคัญตรงหนาอก
พระพุทธรูป เปนจุดที่สามารถมองเห็นวิวไดอยางสวยงาม และยังสามารถมองเห็นภูเขา
ไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ไดอีกดวย (ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)  
นอกจากจะไดไหวพระแลว ชวงปลายมีนาตนเมษา ที่นี่ก็สามารถชมซากุระไดอยาง
จุใจอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 



 

 

 ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม  Ami Premium Outlets เปนหนึ่งในสาขาแบรนดเอาท
เล็ทที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ�น ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาหลากหลาย
แบรนดดั ง ทั้ งในประเทศ และ ต างประเทศ เชน MORGAN, ELLE, BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 โอไดบะ (Odaiba) เปนเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ยานเมืองใหมที่เกิดจากการ

ถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ตั้งแตป ค.ศ. 1850 เกาะนี้เปนที่แสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน และ
ศักยภาพของชาวญี่ปุ�น ท่ีสามารถสราง ส่ิงที่เปนไปไมไดใหเปนไปไดขึ้นมา 
ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดทีห่างไดเวอรซิตี ้ ซึ่งภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 
Unicorn  ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับ
คอกันดั้ม อยางกันดัม้คาเฟ� และใหมลาสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผานมากับ
หางสรรพสินคาแหงอนาคตของโดราเอมอน หรือ Doraemon Future 
Department ขึ้นชื่อวาเปน รานคาของโดราเอมอนแหงแรกของโลก ภายในจึง
ประกอบดวยโซนรานคาท่ีจําหนายสินคาลิขสิทธ์ิทั้งหมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ 
รวมถึงมีสินคาหายากที่มีวางจําหนายเฉพาะที่นี่เทานั้น เรียกไดวามีสินคาใหแฟนๆ ได
เลือกซื้อกันอยางจุใจเลยทีเดียว  วากันวา นี่คือสถานที่ที่เหลาสาวก “โดราเอมอน” 
ควรมาเยือนสักครั้งในชีวิต เพราะจะไดสัมผัสกับประสบการณสุดพิเศษ ราวกับยก
ออกมาจากการตูน ไมวาจะเปนโซน “Secret Gadgets Lab” ที่จําลองบรรยากาศ
ภายในใหผูมาเยือนรูสึกราวกบัวากําลังไดสัมผัสกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป�าของ
โดราเอมอนอยางที่ปรากฏอยูในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแฟนๆ 
ของโดราเอมอนได สรางของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเปนของตัวเองอีกดวย 
และหางสรรพสินคาอควาซิตี ้ หางดังของยานนี้ท่ีไมควรพลาด เพราะท้ังรานคาไมวา
จะเปนเสื้อผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถึง 13 โรงดวยกนั 
จุดเดนของที่นี่อยูที่ชัน้ 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆจากทั่ว
ประเทศญี่ปุ�นมาไวที่นี่ สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพาน
สายรุงไดอยางชัดเจน 



 

 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 คามาคุระ - หลวงพอโต - วัดฮาเสะเดระ - โยโกฮามา - ไชนาทาวน - โตเกียว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เมืองคามาคุระ เปนเมืองชายฝم�งเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาวา(Kanagawa) ที่ดึงดูด

เหลานักทองเท่ียวใหแวะมาเยี่ยมเยียน ถูกขนานนามใหเปน “เกียวโตแหงฝم�งตะวันออก” 
เพราะวามีทั้งวัดและศาลเจาอันเกาแก อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรมากมาย  นํา
ทานสักการะ “หลวงพอโต” (Daibutsu) แหงวัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple) 
เปนรูปหลอโลหะที่สูง 13.35 เมตรตั้งอยูกลางลานวัด ใหญเปนอันดับสองของประเทศ
ญี่ปุ�น 

 
 วัดฮาเสะเดระ (Hase dera Temple)  ขึ้นบันได 399 ขั้น เพ่ือไปยังโบสถหลักของ

วัดฮาเสะเดระ  วัดแหงนี้มีชื่อเสียงที่  องคเจาแมกวนอิม  สูง 9.18 เมตร เปนการ
แกะสลักจากไมที่มีขนาดใหญองคหนึ่งของญี่ปุ�น  นอกจากนั้นยังมีจุดอื่นๆ ที่นาสนใจ 
เชน เจดียหาชั้นที่สรางขึ้นเปนครั้งแรกในญี่ปุ�นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  และยังมีจุดชม
วิวที่สามารถมองเห็นเมืองคามาคุระ และอาวซางามิ ดวย ชวงใบไมเปลี่ยนสีที่ศาลเจา
แหงนี้ จะสวยที่สุดตั้งแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ตนเดือนธันวาคม 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโยโกฮามา 
 โยโกฮามา ไชนาทาวน (Yokohama Chinatown) ยานที่ผสมผสาน ความเปน

ญี่ปุ�นกันอยางลงตัว อาคารบานเรือนที่มีสถาปตยกรรมแบบจีน มีความเปนระเบียบ 
และมีโคมไฟสีแดงประดับอยูตามถนนอยางสวยมาก ภายในยานนี้มีรานอาหารมากมาย
ใหทุกทานไดเลือกลองชิมความอรอยตลอดสองฝم�งขางทาง ซึ่งอาหารยอดนิยมในยานนี้
จะเปนฮะเการอนๆ นอกจากอาหารแลว ยังมีรานขายของที่ระลึกหลายราน ขาย 
Magnet , รูปภาพ , กระเป�า , รม และของฝากอื่นๆอีกมากมาย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 
วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแมนํ้าสุมิดะ  - โตเกียวสกายทรี  - ชอปปم�งชินจกูุ  
- โตเกียว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา

แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของ
วัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณและ
ตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญี่ปุ�นชื่นชอบ 

 
 เดินสูริมแมนํ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความ

ประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่
เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความ
สูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ใน
นครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 เดินทางสู ยานชอปปم�งชินจกู ุเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย และ 
เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญิ งดวย กระเป� า รองเทา เสื้อผา แบรนด เนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 



 

 

เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอื่นๆอีกมากมาย 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 
อิสระเลือกชอปปم�งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดิสนียแลนด (ไมรวมคาใชจายในการ
เดินทาง) - โตเกียว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อสิระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเท่ียวอื่นๆ โดยมีไกดคอย

ใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
-            ศาลเจา ฮานาโซโนะ สถานที่ศักดิส์ิทธิ์ ท่ีคนญี่ปุ�นใหความเคารพนับถือ 
โดยเฉพาะ คนในวงการบันเทิง และงานศิลปะ รวมถึง หนุมสาวหรือคูครอง ที่ตองการ
สรางความสัมพันธอันดี ตอชีวิตคู หรือแมกระทั่ง การอธิฐานเรื่องการคาขาย ท่ีพอคา
หลายคนตางมาซื้อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ไปบูชา 
-           ศาลเจาเนซุ   เปนศาลเจาชินโตเกาแกและเปน 1 ใน 10 ศาลเจาท่ีสําคัญของ
กรุงโตเกียว ขางในวัดจะมีซุมประตูสีเสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟุชิมิ อิ
นาริ ในเกียวโต วากันวาถาเราไดเดินลอดผานเสาโทริอินี้จากทางเหนือไปทางใต ก็จะ
ทําใหส่ิงชั่วรายถูกขับไลออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทานจะไดเจอกับศาลเจาเล็กๆ 
ที่คนนิยมมาขอพรดานความรัก เนื่องจากศาลเจาแหงนี้มีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพ่ือให
สมหวังในความรัก 
- ชิบูยา แหลงชอปปم�งสตรีทที่ยิ่งใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไปดวยหางฯตางๆ
และรานคาอีกนับพัน ซึ่งมีหางฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรานคาแฟชั่นไวมากมาย
รวมทั้งมีรูปปم�น “ฮาจิโกะ” หรือเจาหมาแสนซื่อสัตยฮาจิ ที่เฝ�ารอคอยเจานายหนาสถานี
ชิบูยา ตราบจนวันตายของมัน 
- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณ
คือคนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play 



 

 

ทานยังสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนน
สายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดัง
ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก 
ONITSUKA TIGER ที่ ต องการหารองเท าแบบตนฉบับ  MADE IN JAPAN ที่  
SHOP นี้มีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAEMON 
หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญของ 
กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีก
ดวย  
หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่งเปนดิสนีย
แลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการ
ถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด 
(ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจาก
ภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลั ด จากภาพ ยนตร  The Pirate of Caribbean เขย าขวัญ กั บบ านผี สิ ง ใน 
Haunted Mansion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตรสามมิติ The Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนาน
พรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับ
ตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีก
มากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดการเดินทางจากนาริตะสู
โตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต
เนื่องดวยจะตองเริ่มตั้งแต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนื่องจากในตอนเชาระหวาง 
06.00 - 09.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึ่งอาจจะ
ทําใหขึ้นรถบสัไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถานีอูเอะโนะ
เพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่เที่ยวละ 
2,470 เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทาง
กลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟจะเปนแบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเลยโดยไมตอง
กลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟ



 

 

โดยคาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟใหบริการตั้งแต
เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่
โมง 
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัส
นี้จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใช
ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาที่
ใหบริการ 05.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํ่ากวา 12 จะเสียครึ่งราคา 
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่นี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยูท่ี
ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไมรวมคาทางดวน) 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า 
* 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ศาลเจาเนสุ - อิออน มอลล - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 

-  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด 
ศาลเจา ทะเลสาบ และสวนสัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปนสถานที่ที่
ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะจะไดรับความ
นิยมเปนอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูท้ังสองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวนมากมา
เยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ  
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 



 

 

 ศาลเจาเนซุ (Nezu Shrine) เปนศาลเจาชินโตเกาแกและเปน 1 ใน 10 ศาลเจาที่
สําคัญของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิ่งกอสรางสวนใหญภายในศาลเจาสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1706 และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงชาติ ขางในวัดจะ
มีซุมประตูสีเสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟุชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) 
ในเกียวโต วากันวาถาเราไดเดินลอดผานเสาโทริอินี้จากทางเหนือไปทางใต ก็จะทําให
สิ่งชั่วรายถูกขับไลออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทานจะไดเจอกับศาลเจาเล็กๆ ท่ีคน
นิยมมาขอพรดานความรัก เนื่องจากศาลเจาแหงนี้มีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพื่อให
สมหวังในความรัก 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย 

 นําทานชอปปم�ง อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่วประเทศ
ญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบครันเต็มท่ี 



 

 

14.00 
น. 

ออกเดินทางสูสนามบินนาริตะ (ใชเวลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ทําการเช็คอิน และโหลด
สัมภาระ 

17.30 
น. 

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

22.30 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 

ราคาวรขางตนยังไมรวมคม ั



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
 
 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง :  TOKYO IBARAKI KAMAKURA SPRING 6วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 27 มี.ค.  
– 01 เม.ย. 63 

51,900.- 51,900.- 49,900.- 8,900.- 
27,900.

- 

วันที่ 03-08 เม.ย. 63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 8,900.- 
27,900.

- 

วันที่ 22-27 เม.ย. 63 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 
26,900.

- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญี่ปุ�น 



 

 

**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอื่นๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


