
 

                                                 
1  

 

  
    
 

                                         

วันที่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (TG642 : 23.50-08.10)  X X X  

2 สนามบินนาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – ตลาด
ปลานาคามินาโตะ – สวนไคระคุเอน 

X   
FURUTAKIYA HOT SPRING 

HOTEL หรือเทียบเท่า  

3 ลานผาหินล้านปี – หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ – ศาลเจ้า
โทโชก ุ– สะพานชินเคียว   

   
KINUGAWA PLAZA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ําตกเคงอน (รวมลิฟท)์ – ศาลเจ้าฮิ
คาวะ (ชมดอกซากุระ) – ไร่สตรอวเ์บอรร่ี์ 

   
KEIO PLAZA HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

5 อิสระช้อปป้ิงตลอดทัง้วัน (ไม่รวมค่าเดินทาง)  X X KEIO PLAZA HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

6 วัดอาซากุสะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – 
กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55) 

  X  

*** กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จาํนวน  1,000  บาท *** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

 

20.30 น.  พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์
H สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**สาํคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้นําอาหารสดจาํพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หาก
ฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ** 

23.50 น. เหินฟ้าสู ่สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG 642   
 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
 
 
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  

วันทีส่อง สนามบินนาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – ตลาดปลานาคามินาโตะ – สวนไคระคุเอน 

ไฮไลทข์องการท่องเทีย่วทริปนี้ 
ชม พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ พระพุทธรูปปางยืนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 

ย้อนเวลาสู่ยุคซามูไรที่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ ในฟุกุชิมะ 

ชม “ดอกซากุระ” และ “ดอกบ๊วย” ทีส่วนไคระคุเอน เป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีสุ่ดในญ่ีปุ่ น 

ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าทีเ่ปรียบเสมือนเป็นแลนดม์ารก์สาํคัญของเมืองนิกโกะ 

ชม “ดอกซากุระ” ทีริ่มแม่น้ําชินกาชิ ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ 

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง ROKKASEN (ทวีีแชมป์เป้ียน) 



 

                                                 
3  

 นาํท่านเย่ียมชม พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ที่อยู่ในจงัหวดัอิบารา
กิ ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ไดร้บัการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป้ันพระพทุธรูปปางยืนที่
หล่อจากทองสัมฤทธิ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ส่วนสูงนัน้ 120 เมตร (ส่วนของรูปป้ันสูง 100 
เมตร สว่นฐานสงู 20 เมตร) พระพทุธรูปปางยืนนี ้สงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานาคามินาโตะ (Nakaminato Market) ตั้งอยู่ในเขต
จังหวัด “อิบารากิ” เป็นตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดอิบารากิ อุดมไปดว้ยอาหาร
ทะเลสด อรอ่ย จากท่าเรือนาคามินาโตะ และรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนัสวยงาม ทาํให้
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่

ั
เป็นที่นิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านชม สวนไคระคุเอน (Kairakuen Garden) ตัง้อยู่ในเมืองมิโตะ (Mito) เป็น "1 

ใน 3 สวนที่สวยที่สดุในญ่ีปุ่ น" สวนแห่งนีเ้ปิดใหป้ระชาชนมาพกัผ่อนเมื่อปี 1842 โดยนาริอาคิ โทคกุาวะ ไดเมียวที่ 
9 ในตระกูลมิโตะ สวนไคระคเุอนไดป้ลกูตน้บ๊วย 100 สายพนัธุร์าว 3,000 ตน้ ซึ่งเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงถึงการมา
เยือนของฤดใูบไมผ้ลิ แลว้ต่อดว้ยดอกซากุระ และดอกสึสจึิ หรือดอกอาซาเลียในฤดใูบไมผ้ลิ ดอกฮางิ (ไมพุ้่มชนิด
หน่ึง) ในฤดูใบไมร้่วง ส่วนตน้ฤดูหนาวจะไดช้มดอกนิคิซาคิซากุระ (ซากุระท่ีผลิบานใน 2 ฤดู) ทาํใหส้วนแห่งนีดู้
สวยงามตลอดทัง้ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พักที ่FURUTAKIYA HOT SPRING HOTEL หรือเทยีบเท่า  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีห้่องอาหารโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น นํา้แรธ่รรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนํา้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงท่ีความอัศจรรยแ์ห่งการอาบนํา้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองทาํใหม้ีผูก้ล่าวว่า => หาก
มาทีญ่ี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ําแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วันทีส่าม ลานผาหนิล้านปี – หมู่บ้านโบราณโออุจ ิจูคุ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว   
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นาํท่านเย่ียมชม ลานผาหนิล้านปี (Tonohetsuri) ซึ่งเกิดจากการถกูกดัเซาะของกระแสนํา้จากแม่นํา้โอะคาวะและ
กระแสลมเป็นเวลากว่าลา้นปีจึงทาํใหล้กัษณะของผาหินมีรูปรา่งเป็นแท่งคลา้ยเจดีย ์ซึ่งเรียกว่า “โท” และ หนา้ผา 
ซึ่งเรียกว่า “เฮะทสรึ”ิ เป็นภาษาไอซ ึซึ่งตัง้อยู่ในเขตของสวนสาธารณะโอคาวะฮา โตร ิใหท่้านไดช้ื่นชมกบัธรรมชาติ
และอากาศท่ีบรสิทุธิ์เลือกมมุถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโอ
อุจิ จูคุ (Ouchi- Juku Village) ใ น
สมยัก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพกัระหว่างทางสาํหรบัคนเดินทางท่ีจะมุ่งหนา้สู่เมืองเอะโดะ ปัจจุบนัท่ีแห่งนีย้งัถูกจดั
ใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมของชาติ อาหารท่ีขึน้ชื่อและมีชื่อเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะท่ีใชต้น้หอมหน่ึงตน้เป็น
ตะเกียบ และเวลาทานก็ตอ้งทานตน้หอมไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
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บ่าย นาํท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) เป็นศาลเจา้ประจาํตระกูลโทกุงาวะท่ีโด่งดังในอดีตและยังเป็น
สุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพ้ลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่ น พรอ้มสกัการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้อง
ลกูหลานของตระกลูและบรรดาผูเ้ลื่อมใส ชมเจดีย ์5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมคาํสอน บทสวดมนต ์และสิ่งของ
มีค่า แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถลุ ํา้ค่าท่ีมีมากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ต่ืนตากบัซุม้ประตโูยเมมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) หรือที่รูจ้กักนัในชื่อว่า “สะพานศกัดิส์ิทธิ์” เป็นสะพานที่สีแดง แห่ง
เมืองนิกโกะ  ในสมยัก่อนสะพานนีใ้ชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรือเชือ้พระวงศเ์ท่านัน้ สะพานชินเคียวเป็นสะพานโคง้สี
แดง รอบๆ สะพานตน้ไม ้ป่าเขา บรรยากาศดีมากๆ เหมาะกบัการถ่ายรูป ตวัสะพานสรา้งจากไมท้ัง้หมด ทาดว้ยสี
แดง ซึ่งเป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไมข้องญ่ีปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พักที ่KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีห้่องอาหารโรงแรม 
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดี
เสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผิวพรรณสดใสมีนํา้มีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยู่ในสภาพคงท่ี 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ตั้งอยู่ทาง
ตะวนัตกของนิกโกะ พืน้ท่ีนีอ้ยู่สงูและมีทิวทศันท่ี์งดงามมาก ทาํใหผู้เ้ย่ียมเยือนท่ีตอ้งการหนีจากอากาศรอ้นชืน้ใน
ฤดูรอ้นของญ่ีปุ่ นเดินทางมาท่ีน่ี นอกจากนีท่ี้น่ียงัเป็นท่ีนิยมในฤดูใบไมร้่วง เน่ืองจากสีสนัอันสวยงามของใบไม ้
พืน้ที่แห่งนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาตินิกโกะ 
นาํท่านเดินทางสู ่น้ําตกเคงอน (Kegon Waterfall) มีความสงู 100 เมตร เป็นนํา้ตกท่ีมีชื่อเสียงมากที่สดุในบรรดา
นํา้ตกท่ีสวยงามในเมืองนิกโกะ และยังสวยเป็นลาํดับท่ี 3 ของนํา้ตกทัง้หมดในญ่ีปุ่ นสาํหรบันํา้ตกนีเ้สน้ทางท่ีมา
จากทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) จดุเด่นของนํา้ตกอีกดา้นหน่ึงคือ เป็นสถานที่ท่ีมีสีสนัในฤดใูบไมร้่วง เพราะ
ตน้ไมโ้ดยรอบนํา้ตกทัง้หมดจะกลายเป็นสีสม้สดใส และจะมีสีสนัมากที่สดุในช่วงปลายเดือนตลุาคม 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านขอพรความรกั ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ท่ีเขาว่าเด็ดนกัเร่ืองขอพรความรกั ภายใน

มี “อุโมงคเ์อมะ” เอมะ คือ แผ่นไม้ที่เราเขียนขอพร และนํามาผูกจนกลายเป็นซุ้มคล้ายอุโมงค ์เป็นจุดที่
นกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูปทาํคอนเทนตจ์าํนวนมาก นอกจากนีส้ายมไูม่ควรพลาด ท่านยงัสามารถซือ้เคร่ืองรางต่างๆ 
ท่ีไม่ใช่เฉพาะดา้นความรกั ยังมี ดา้นสุขภาพ ดา้นการเงิน การงาน การเรียน เดินทางปลอดภัย และโชคลาภ ก็มี
มากมายใหท่้านไดเ้ลือกไวเ้ป็นของฝากของท่ีระลกึอีกดว้ย  
ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน ริมแม่น้ําชินกาชิจะเต็มไปด้วยมวลหมู่ดอก
ซากุระทีง่ดงาม ซึ่งเป็นจุดชมวิวซากุระทียั่งคงความรู้สึกแบบสมัยโบราณ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ี ่    ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ําตกเคงอน (รวมลิฟท)์ – ศาลเจ้าฮิคาวะ (ชมดอกซากุระ) – ไร่สตรอวเ์บอรร่ี์ 
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นาํท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอวเ์บอรร่ี์ เพลิดเพลินไปกบัการเลือกชมและชิมสตรอวเ์บอรร่ี์สดๆ จากไร่ของชาวญ่ีปุ่ นท่ี
มีการปลกูอย่างพิถีพิถัน และไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ทาํใหผ้ลของสตรอวเ์บอรร่ี์นั้นมี
ขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าที่ ROKKASEN  บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ แบบไม่อั้น!!! แนะนํา
โดยรายการชื่อดัง "ทวีีแชมป์เป้ียน" 

 
 
 
 
 
 

 พักที ่KEIO PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ําย่านชินจูกุ, อะคิฮาบาร่า, ชิบูย่า, กินซ่า, ฮาราจูกุ 

ไกดแ์นะนําการเดินทาง (ไม่มีรถบัสให้บริการ) 
ชินจูกุ  ย่านชอ้ปป้ิงมีความเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกียวปัจจุบนั    
อะคิฮาบาร่า ย่านการคา้ชื่อดงัที่สดุเก่ียวกบัเครื่องไฟฟ้า, กลอ้งดิจิตอล, เกมสต่์างๆ  
ชิบูย่า  ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศนูยก์ลางและแหลง่รวม วยัรุน่ไฮโซ ยอดนิยมของญ่ีปุ่ น รวมถึงนกัท่องเท่ียวผูม้าเยือนซึ่งมี

ทกุสิ่งพรอ้มสรรพสนองตอบ ดว้ยเหตนุีเ้องทาํใหย่้านนีพ้ลกุพลา่นดว้ยผูม้าเยือน 
กินซ่า ย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ แต่คงทันสมัยลํา้หน้าแหล่งรวมสินคา้ไฮโซยอดนิยมของคนทาํงานระดับไฮคลาสญ่ีปุ่ น 

รวมถึงนกัท่องเที่ยวผูม้าเยือน สินคา้แบรนดเ์นมระดบัตน้ๆ ทาํใหย่้านนีพ้ลกุพลา่นดว้ยผูม้าเยือนที่ดดีูมีระดบั 
ฮารจูกุ  แหลง่รวมแฟชั่นทนัสมยัของวยัรุน่และรา้นเครปญ่ีปุ่ นตน้ตาํรบั 
ดิสนียแ์ลนด ์ เลือกซือ้ทัวรพ์ิเศษเท่ียว โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์==> ราคาท่านละ 2,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางโดยรถไฟ)  
***หากท่านมีความประสงคจ์ะซือ้ทัวรเ์สริม กรุณาสั่งซือ้ล่วงหน้า 15-20 วันกอ่นเดินทาง // ซือ้แล้วไม่
สามารถคืนเงนิได้*** 
***อาหารกลางวันและคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 
 พักที ่KEIO PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วันทีห้่า   อิสระช้อปป้ิงตลอดทัง้วัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

วนัท่ีหก   วดัอาซากสุะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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นาํท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมสัการเจา้แม่กวนอิมอนั
ศักดิ์สิทธิ์ ท่ีมีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่ ง
ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวญ่ีปุ่ น รวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีมา
เยือนประเทศญ่ีปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของ
มหานครโตเกียว ทางดา้นหนา้ประตูคามินาริมง มี
โคมไฟยกัษส์ีแดงที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีความ
สูงถึง 4.5 เมตร มีนํา้หนักถึง 130 กิโลกรมั ใหท่้าน
ไดไ้ปถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกและถัดจากโคมไฟ
ยักษ์ ท่านจะไดเ้ลือกซือ้ของท่ีระลึก อาทิเช่น แมว
กวักแบบต่างๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึน้ชื่อของย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา 
ซาลาเปาทอดรอ้นๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นตน้ ทางทิศตะวนัออกของวดัคือ แม่นํา้ซูมิดะงาวะ ไหล
ลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ  กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโลง่สูแ่ม่นํา้ดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น 
จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่อิออน พลาซ่า ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อิสระท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้จากรา้นคา้ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี หา้งจัสโก ้ใหท่้านชอ้ปป้ิงต่อ
อย่างเพลิดเพลินสนกุสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้น 100 Yen ซึ่งสินคา้ทุกๆ อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน 
ไม่ลืมแวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
 สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 
17.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 677  

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
21.55 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

           **หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้าเป็นสาํคัญ**     

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อทา่น) 
 

วันเดินทาง 
 

  ราคาทัวรผู้์ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 
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(20 ท่านออกเดินทาง) 

26 – 31 มีนาคม 2566 65,999 บาท / ท่าน 11,500 บาท / ท่าน 

27 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 65,999 บาท / ท่าน 11,500 บาท / ท่าน 
 

 

 

 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านัน้ ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สามารถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีนํา้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **ราคาทัวรนี์เ้ช็คภาษีน้ํามัน ณ วันที ่28 ธ.ค. 65  

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษัิทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิ
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่าอาหาร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ และ นํา้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน นํา้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางทกุประเภท 
2. ค่าดาํเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด,์ คนขับรถ รวม  1,000  บาทต่อคน (เด็กชาํระทปิเท่ากับผู้ใหญ่) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
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6. ค่าวีซ่าญ่ีปุ่ นสาํหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
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** ก่อนทาํการจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก ** 
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	กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (TG642 : 23.50-08.10) 
	สนามบินนาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – ตลาดปลานาคามินาโตะ – สวนไคระคุเอน
	ลานผาหินล้านปี – หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว  
	ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกเคงอน (รวมลิฟท์) – ศาลเจ้าฮิคาวะ (ชมดอกซากุระ() – ไร่สตรอว์เบอร์รี่
	อิสระช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง)
	วัดอาซากุสะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55)
	23.50 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 642 (
	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
	นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้า...
	จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสิน...
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