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SAKURA TIME IN IBARAKI  
จุดเด่น 

 
 นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําอันศกัดสิทิธ ิณ วดัอาซะกสุะ 
 ถา่ยรูปกับโคมไฟทใีหญ่ทสีดุในโลก คามนิารมิง ประตฟู้าคํารณ 
 ถา่ยรูปคูก่บั โตเกยีวสกายทร ี
 นําชม พระราชวงัอมิพเีรยีล  
 ชมความงามของ ภูเขาไฟฟจู ิครังหนงึในชวีติ 
 หมูบ่า้นนําศักดสิทิธ ิหมูบ่า้นนําใสโอชโินะฮคัไค 
 เรยีนรูว้ธิกีารรับมอืเมอืเกดิแผน่ดนิไหวท ีศูนยจํ์าลองแผน่ดนิไหว Fuji no Eki 
 ชมความงามของดอกไมน้านาพันธุท์สีวน Hitachi Seaside Park 
 กราบนมัสการไหวพ้ระใหญ ่อุชคิ ุไดบุทส ึ
 ชมนวตักรรมใหมข่องหุน่กนัดมัท ีโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ีOdaiba Driver City Tokyo Plaza 
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 ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงั โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต, ชนิจูก,ุ ดองก,ี ออิอน 
 เต็มอมิกับ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์อันเลอืงชอืพรอ้มนําจมิรสเด็ด 
 ผอ่นคลายกับการแชนํ่าแร ่ออนเซ็น Onsen 

 
ชอืโปรแกรม SAKURA TIME IN IBARAKI   
จํานวน 6 วนั 3 คนื 

 

วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 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 ภูเขาไฟฟจู ิ- หมู่บา้นนําใสโอชโินะฮัคไค - ศูนยจํ์าลองแผ่นดนิไหว 
- ชอ้ปปิงชนิจกู ุ

B / L / -  Marroad Narita 
or SML  

4 ***อสิระเต็มวัน*** ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย หรือเลือกซอืทัวร์เสริม 
โตเกยีวดสีนยี ์

B / - / - Marroad Narita 
or SML 

5 สวนฮติาชซิไีซดป์ารค์ - เมนไทปารค์โออารัย - อชุคิ ุไดบทุส ึอชูคิ ุ- 
โอไดบะ ไดรเ์วอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่ 

B / L / -  

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

- / - / -  

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท ี1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
19:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน 4 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร์ C สายการบนิ 
THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ 

 
22:10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นารติะ ประเทศญปีุ่ น โดย

เทยีวบนิท ีTG640 
 
 

วนัท ี2 วดัอะซากสุะ - โตเกยีวสกายทร ี- พระราชวงัอมิพเีรยีล - โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต 

 
06:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นารติะ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขันตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย สําคญั!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั เดนิทางสู ่นครโตเกยีว นํา
ทา่นแวะเยยีมชม วดัอาซากุสะแคนนอน Asakusa Kannon 
วัดพุทธทเีกา่แ  ก่ทสีดุในภูมภิาคคันโต ภายในประดษิฐานองค ์
เจา้แมก่วนอมิทองคํา ทศีกัดสิทิธ ิและมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อ
พรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทงัปี ถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับ “คา
มนิารมิง ประตูฟ้าคํารณ” ซงึมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทมีคีวาม
สงูถงึ 4.5 เมตร ไดช้อืวา่เป็น โคมไฟทใีหญท่สีดุในโลกแขวนอยู ่
ซงึม ี“ถนนนาคามเิซ” ถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวัด มรีา้นขาย

ข อ ง ที ร ะ ลึ ก
มากมายไม่ว่าจะ
เ ป็น เค รือง ร า ง
ข อง ข ลั ง  ข อ ง
เลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวัดแห่ง
นตีอ้งมาต่อควิกันเพอืซอืขนมกลับไปฝากคนทบีา้น และใหท้่าน
แวะถ่ายรูปคู่กับหอชมววิทีสูงทสีุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี
Tokyo Sky Tree เปิดใหบ้รกิารตังแต่วันท ี22 พฤษภาคม 
2555 มคีวามสงู 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาว
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เวอรท์นีครกวา่งโจวของจนี ซงึมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิชม พระราชวงัอมิพเีรยีล Tokyo Imperial 
Palace ในกรุงโตเกียวนัน ปัจจุบันเป็นพระราชวังหลวงที
ประทับของจักรพรรดิแห่งญีปุ่ น  ตังอยู่ ในแขวงชิโยะดะ 
กรุงโตเกียว ใกลก้ับสถานีรถไฟโตเกียว ภายในพระราชวัง
ประกอบดว้ยพระราชมนเทยีร, พระตําหนัก (宮殿 ควีเด็ง) ของ
พระราชวงศ ์พพิธิภัณฑข์องสะสมในพระองค,์ สํานักพระราชวัง, 
และพระราชอทุยานขนาดใหญ ่พระราชวังนีแตเ่ดมิเป็นทตีงัของ
ปราสาทเอะโดะ ซงึเป็นทอียู่อาศัยของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะ 
แตพ่ระราชวังเดมิถูกระเบดิทําลายลงไปมากในชว่งสงครามโลก
ครังที 2 และต่อมาในปี ค.ศ. 1964 ก็ไดรั้บการบูรณะ ซงึตัว
พระราชวังมีขนาดทดีนิทังหมด 3.41 ตารางกโิลเมตร ซงึใน
ภาวะฟองสบู่อสังหสรมิทรัพยข์องญปีุ่ นในทศวรรษท ี1980 มูลค่าของพระราชวังโตเกยีวนันมมีูลค่าสงูมากกว่า
มูลค่าอสังหารมิทรัพยท์ังหมดในรัฐแคลฟิอร์เนียของสหรัฐอเมรกิาเสยีอกี จากนันนําท่านชอ้ปปิงอย่างจุใจกับ

สนิคา้แบรนดเ์นมท ีโกเท็มบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต Gotemba 
Premium Outlets แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญปีุ่ นโกอนิเตอร์มากมายกับคอลเลคชันเสอืผา้ล่าสุด อาท ิMK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซอืกระเป๋าไฮไซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดู
เครืองประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน 
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 
ฯลฯ หรือเลือกซือสินคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI MOUSE 

 
คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั 
  
ทพีกั Fuji Premium Resort  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท ี3 ภูเขาไฟฟจู ิ- หมูบ่า้นนําใสโอชโินะฮคัไค - ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว - ชอ้ปปิงชนิจกู ุ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิMt Fuji ชนั 5 โดยรถ
โคช้แต่ขนึอยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถขนึไดถ้งึชันไหน ให ้
ท่านสัมผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอดเขาฟูจ ิซงึภูเขาไฟฟูจเิป็น
ภเูขาทยีังไมด่บัสนทิมคีวามสงูกวา่ระดับนําทะเลถงึ 3,776 เมตร 
และเป็นสถานทศีักดสิทิธขิองชาวญปีุ่ นทเีชอืกันวา่เป็นทสีงิสถติ
ของเทพเจา้ ดังนันภูเขาไฟฟูจจิงึเป็นสถานทตีอ้งหา้มสําหรับ
สตรมีานานนับรอ้ยๆ ปี จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค 
OshinoHakkai เป็นหมู่บา้นทตีังอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจ ิบรเิวณ

ทะเลสาบยามา
นาคาโกะ Lake 
Yamanaka-ko เป็นแหลง่นําตามธรรมชาตติังอยู่ในหมู่บา้นโอชิ
โนะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุม่นําผุดโอชโินะฮัค
ไค เพียงกา้วแรกทีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถ้ึง
อากาศบริสทุธ ิและไอเย็นจากแหล่งนําธรรมชาตทิมีีใหเ้ห็นอยู่
ทุกมุม โดยในบ่อนําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่าย
สบายอา รม ณ ์
อุณหภูมิใน นํา
เฉลียอยู่ที 10-
12 องศาฯ และ

ทสีําคัญหมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชัน
เยยีม 
 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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เดนิทางสู ่ศูนยจํ์าลองแผ่นดนิไหว Fuji no eki ท่านจะไดรั้บขอ้มูล และขอ้เท็จจรงิเกยีวกับการเกดิ
แผน่ดนิไหวรวมทงัขา่วแผน่ดนิไหว และการวเิคราะหเ์กยีวกบัเหตกุารณ์ปัจจุบัน, แผ่นเปลอืกโลก seismometers 
ทํานายแผ่นดนิไหวสงิแวดลอ้มสนึาม ิSeismologists ทํานาย
อาศัยอยู่ในขณะนี, วดิโีอ, ขอ้มูล, รูปภาพและอนืๆ อกีมากมาย
ในปัจจุบันและล่าสดุแผ่นดนิไหวโลก จากนันใหท้่านไดช้อ้ปปิง
ย่าน ชินจูกุ Shinjuku ใจกลางกรุงโตเกียวเพลิดเพลินกับ
การชอ้ปปิงสนิคา้มากมาย อาท ิเครอืงใชไ้ฟฟ้า นาฬกิาแบรนด์
ดังๆ กลอ้ง ถ่ายรูปดจิติอล เกมสต์า่งๆ หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคุณ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ เครืองสําอางยหีอ้ดังของ
ญปีุ่ น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO และอนืๆ อกี
มากมายทรีาคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทจีะขาดไม่ไดเ้ลย
ก็คอื รา้น 100 เยน ซงึสนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 
เยน เท่ากันหมด ทที่านสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากกลับบา้น
ไดใ้นราคาทสีบายกระเป๋า 
 

คาํ  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคํา ตามอธัยาศยั  
 
ทพีกั Marroad Narita หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท ี4 ***อสิระเต็มวนั*** ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสีนยี ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ใหท้่านพักผ่อน หรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัยในย่าน
ต่างๆ ในกรุงโตเกยีว เชน่ Ginza, Shinjuku, Shibuya, 
Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba (ถ่ายรูปคูก่ับ 
GUNDAM หนา้หา้ง Diver City Tokyo) เป็นตน้ ซงึสามารถ
เดินทางดว้ยตนเองหรือใหท้างมัคคุเทศก์ และหัวหนา้ทัวร ์
แนะนําเสน้ทางต่างๆ สามารถเดนิ,นังรถไฟ JR, หรือแท็กซ ี
สามารถรับคู่มือและแผนทกีารเดนิทางไดท้หีัวหนา้ทัวร์) หรือ
เลือกซอืทัวร์ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์Tokyo Disneyland 

โตเกียวดิสนีย์
แลนด ์ใชทุ้นใน
ก า ร ก่ อ ส ร ้า ง 
600 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ท่านจะไดส้ัมผัสกับตัวเอกของมกิกเีมา้ส ์
โดนัล ดกัส ์และเหลา่เพอืนๆ การต์ูนจากวอลลด์สินีย ์มากมาย อี
กงเครอืงเลน่ทพีรอ้มสรา้งความหฤหรรษ์ และความตนืเตน้ใหท้กุ
ทา่นไม่วา่จะเป็น Big Thunder Mountain นังรถไฟตะลยุเหมอืง
แร่ Splash Mountain ลอ่งแกง่ไปในดนิแดนของกระตา่ยนอ้ย 
จนถงึจุดไคลแ์ม๊กซก์ับการดงิลงจากความสงูกว่าตกึ 2 ชันสูผ่ืน
นําทอียู่ดา้นล่าง ใหเ้วลาท่านไดส้นุกสนานต่อกับเครืองเล่นใน
โซนต่างๆ เรมิดว้ย Hunted Mansion บา้นผสีงิรูปแบบใหม่ที

น่ารัก และไมน่่าหวาดกลัวอย่างทคีดิกระทังถงึสว่นสําคัญนันคอื Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศทน่ีา
ตนืตาโลดโผนและหวาดเสยีว จากนันใหท้า่นไดต้นืตาตนืใจกับขบวนแสง ส ีเสยีง ตระการตาของเหลา่ตัวการต์ูน
ทงัหลาย จากการชม “อเิล็คทรคิพราเหรด” จากนันนําทกุทา่นสนุกสนานกันตอ่กับการแสดงพลอุันสวยงาม และ
ตระการตาพรอ้มขบวนอเิลคทริคพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนทที่านชนืชอบมากมายทสีวยงาม และสุดแสน
ประทบัใจไดเ้วลาเดนิทางกลบั 
 

เทยีง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 

คาํ  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคํา ตามอธัยาศยั  
 
ทพีกั Marroad Narita หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัท ี5 
สวนฮติาชซิไีซดป์ารค์ - เมนไทปารค์โออารยั - อุชคิุ ไดบุทส ึอูชคิุ - โอไดบะ ไดรเ์วอรซ์ติโีตเกยีว
พลาซา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมความงามของดอกไมน้านาพันธุท์ ีสวนฮติาชซิไีซด์

ปารค์ Hitachi Seaside Park เป็นสวนสาธารณะทมีดีอกบาน
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ตลอดทงัปีมพีนืทปีระมาณ 190 เฮกตาร ์สวนดอกไมก้ลายเป็นทรีูจั้กสําหรับ ลกูตาสฟ้ีา ของ ทารก ดว้ยการบาน 
4.5 ลา้นของดอกไมส้ฟ้ีาโปร่งแสงกลบีดอกไมใ้นฤดูใบไมผ้ลทินัีกท่องเทยีววาด นอกจากนียังม ี"Nemophila 
Harmony" เป็นประจําทุกปีสวนแห่งนีม ีดอกแดฟโฟดลิ จํานวน 170 ดอก พันธุ ์ดอกทวิลปิ 170 ดอก และ
ดอกไมอ้นืๆ อกีมากมาย สวนสาธารณะรวมถงึเสน้ทางการขจัีกรยานและสวนสนุกขนาดเล็กทมี ีลอ้ชงิชา้สวรรค ์
จากนันเดนิทางสู ่เมนไท ปารค์ โออารยั Mentai Park Oarai ณ จังหวัดอบิาราก ิเป็นธมีปารค์ดา้นเมนไท
โกะ (ไขป่ลาค๊อด) โดยเฉพาะ แหง่เดยีวในภมูภิาคคนัโต และมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากมายมาเทยีวชมตลอดทัง
ปี นักท่องเทยีวสามารถเยยีมชมโรงงานการผลติเมนไทโกะไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ และยังมีโซน
จําหน่ายผลติภัณฑเ์มนไทโกะ รวมถงึโซนแกลเลอรีเมนไทโกะ ทสีามารถเรียนรูเ้กยีวกับปลา Alaska Pollock 
ปลาทเีป็นพ่อพันธุแ์มพั่นธุข์องเมนไทโกะ Mentai Park Oarai เป็นสถานททีสีามารถเทยีวชมกันไดท้งัครอบครัว 
โรงงานเมนไทโกะ ณ โออาไร เป็นโรงงานเมนไทโกะทมีขีนาดใหญ่ โดยวันหนงึสามารถผลติเมนไทโกะได ้
มากกวา่ 5 ตัน มเีพยีงแค ่Mentai Park แห่งนีทเีดยีวเทา่นัน ททีา่นสามารถซอืเมนไทโกะทผีลติเสร็จในวันผลติ 
และยังมผีลติภัณฑท์ทํีามากจากเมนไทโกะอกีมากมายหลายอยา่ง ทา่นจะตนืตาตนืใจไปกับ เมนไทโกะ โอะนกิริ ิ
หรอื ขา้วปันเมนไทโกะ เพราะขา้วปันมขีนาดทใีหญ่มาก นอกจากนีทา่นจะตดิใจไปกับอกีหนงึเมนูเด็ด “เมนไท
โกะซอฟครมี” เชญิมาเพลดิเพลนิและอร่อยไปกบัเมนูททํีามาจากเมนไทโกะ 
  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูอ่บิาราก ิชมพระพุทธรูป อุชคิ ุไดบุทส ึ
Ushiku Daibutsu ในปีค.ศ. 1995 ไดร้ับการบันทกึจากกนิ
เนสบุ๊คว่า เป็นรูปปันพระพุทธรูปปางยนื ทหีลอ่จากทองสมัฤทธิ
ทสีงูทสีดุในโลก สว่นสงูนัน 120 เมตร (สว่นของรูปปันสงู 100 
เมตร สว่นฐานสงู20เมตร) พระพุทธรูปปางยนืนี สงูเป็นอันดับ 3 
ของโลก ถา้เทยีบระดับความยงิใหญ่นี พระพุทธรูปไดบุทสทึี
จังหวัดนารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มขีนาดเพียงฝ่ามือไปเลย 
และเมอืเขา้ไปดูใกล ้ๆ  ก็จะรูส้กึไดถ้งึความยงิใหญ่ทีทรงพลัง
ของรูปปันพระพุทธรูปปางยืนนี พระพุทธรูปอุชคิุไดบุทส ึถูก
สรา้งขนึ ในปีค.ศ. 1992 บนพนืทบีรสิทุธขิองสสุาน และปีตอ่มา
ก็ถูกทําใหเ้ป็นสวนสาธารณะ กลุม่นกิายทพีูดถงึน ีกอ่ตังโดยพระสงฆช์นิรัน (ตงัแตปี่ค.ศ.1173 – 1262) ทเีป็น
กลุม่นกิายมหายาน ในปีค.ศ. 1247 ดว้ยเหตทุพีระสงฆช์นิรันมคีวามประสงค ์จะตังแหลง่เผยแพร่ศาสนาในแถบ
คันโตทจัีงหวัดอบิาราก ิIbaraki ทําใหภ้ายในตัวเมอืงยังมกีลนิอายของวัด และเรอืงราวตา่งๆ เกยีวกับศาสนา
หลงเหลืออยู่มาก และอุชคิุ ก็เป็นหนึงในหลายๆททีีถูกยกตัวอย่างมาพูดถึง นําท่านเดนิทางสู่ โอะไดบะ 
Odaiba เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่งึสรา้งขนึจากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีวในเขตโคโตและเขตชนิะงะวะ 
เขตปกครองพเิศษของกรุงโตเกยีว ประเทศญปีุ่ น แรกเรมิโอะไดบะสรา้งขนึใน ค.ศ. 1853 เพอืประโยชน์ในการ
ป้องกันประเทศ เมอืเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษท ี20 โอะไดบะไดเ้ตบิโตอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถงึช่วง

ทศวรรษท ี1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านกา  รคา้ ย่านพัก
อาศัย และนันทนาการทใีหญ่โตแห่งหนงึ โอะไดบะและมนิะโตะ
มไิร 21 ในจังหวดัโยะโกะฮะมะ เป็นเขตชายฝังเพยีง 2 สองแห่ง
ในเขตโตเกยีว และปรมิณฑลทสีามารถเขา้ถงึไดโ้ดยทไีม่ไดเ้ป็น
เขตอุตสาหกรรมหรือท่าเรือท ีไดรเ์วอรซ์ติโีตเกยีวพลาซ่า 
Driver City Tokyo Plaza นเีป็นทงัแหลง่เอ็นเตอรเ์ทน และ
แหล่งชอ้ปปิงมากมาย อกีทังยังมพีพิธิภัณฑห์ลายอย่างรวมอยู่
ดว้ยเชน่พพิธิภัณฑห์ุ่นขผีงึอันมีชอืเสยีงของโลก และยังมีโซน
สวนสนุกเลโกใ้นร่มทสีรา้งสรรคจ์ากตัวตอ่อันแสนคลาสสกิทสีดุ
ในโลกน ีรา้นอาหาร หรอืเสอืผา้แบรนดเ์นมตา่งๆ มากมาย 

 
20:00 น.     พรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย (กรุณาตรงตอ่เวลา) นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮาเนดะ 
 
วนัท ี6 ฮาเนดะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
00:20 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG661 
 
04:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

พกัเดยีว วซีา่ 
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 (มเีตยีง) (ไมม่เีตยีง) 
เดอืน  เมษายน 
04 เม.ย. 61 - 09 เม.ย. 61 * ชว่งซากรุะ 53,900 53,900 51,900 8,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 หลงัจากททีา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม. ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัว และสง่

ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม. ทังฝังประเทศไทยหรือประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอนืๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลยีน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกันการเดนิทางเพอืใหค้รอบคลุมในเรืองสขุภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบยีประกันเรมิตน้ 390 บาท ขนึอยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถนิ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200 บาท /ท่าน   

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ
ยนืวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่)  
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เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระ งวดแรก 15,000 บาท  
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
 



  

 
8 

 
ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 

 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จํานวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐  ไมท่านเนอืหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
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