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** ชมเหล่าดอกไมน้านาพนัธ์ุอาธิ วสีทเีรีย, ป๊อปปี, เบบบีลอูายส์ 

**ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ  

**ยอ้นยคุกบัหมู่บา้นโบราณสมยัเอโดะ หมู่บ้านโออจุิ จูกุ 

** ชมความงามและทศันียภาพของ “อ่าวมตัสึชิมะ” ทีติดอนัดบั ใน ของญีปุ่ น 

** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามทีรังสรรคโ์ดยธรรมชาติ 

** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่นําแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิมไม่อนั 

** บริการท่านดว้ยนําดืมทญีีปุ่ นท่านละ ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดินทาง -  เมษายน  (วนัสงกรานต)์ 

-  เมษายน  (หยดุชดเชยวนัสงกรานต)์ 
 

 (หากท่านมีจองตัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทียวบินกับเจ้าหน้าที ก่อนจองตัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบนินาริตะ 

.  น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั  ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู  เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย เจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึนเครือง 

22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วนัทสีอง สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ชมดอกซากุระสวนซึซึจงิะโอคะ - เมืองเซนได - ย่านอจิบินัโจ 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น หลงัจากผ่านขนัตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

 จากนนันาํท่านชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไมริ้มทะเลขนาดใหญ่มีพืนทีติด

กบัมหาสมุทรแปซิฟิก ตงัอยู่ทีจงัหวดัอิบะระกิ  ภูมิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไมมี้ทงัหมด 8 

จุดหลกัๆ มีดอกไมป้ระจาํฤดูกาลหลายสายพนัธ์ุหมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกนัไดท้งัปี ชม ดอกป๊อปปี ที
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จะบานอวดความสวยงามใหช้มกนัเต็มพืนที และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทวัทงัเนินเขาจะ

กลายเป็นทอ้งทุ่งสีฟ้าอ่อนทีเตม็ไปดว้ยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบลูอายส์, (Baby Blue Eyes) กว่า  

ลา้นตน้ โลกแห่งสีฟ้าทีรวมดอกนีโมฟีลา ทอ้งฟ้า และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํทุกท่าน ชมดอกซากรุะ “สวนซึซึจงิะโอคะ” ตงัอยูใ่จกลางเมืองเซ็นได นบัเป็นจุดชมซากุระทีสวย

ทีสุดของเมืองเซ็นได จากการทีมีตน้ซากุระสายพนัธ์ุโซเมอิ โยชิโนะมากกวา่ 1,000 ตน้ ซึงเวลาถึงฤดูใบไมผ้ลิ

ทีนีก็จะเตม็ไปดว้ยสีนาํพูอ่อนบานสะพรังเต็มพืนที อีกจุดไฮไลทนึ์งทีหา้มพลาดคือ “ดอกซึซึจิ” ทีจะมีสีชมพู

เขม้นบัหมืนตน้ทีจะบานช่วงฤดูใบไมผ้ลิเช่นกนั จนกลายเป็นสถานทีท่องเทียวสาํคญัช่วงฤดูใบไมผ้ลิทีหากมา

เยือนยงัเมืองเซ็นไดแลว้ไมค่วรพลาดอยา่งยิง (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)  

จากนนันาํท่านเขา้สู่ “เมืองเซนได” เพือชอ้ปปิง “ย่านอิจบัินโจ” ยา่นชอ้ปปิงทีครอบคลุมการเชือมต่อของถนน

หลายเสน้ทางในยา่นดาวน์ทาวนกิ์นพืนทีรูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo 

dori) ซึงมีขนาดใหญ่ทีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน  เยน, แอป

เปิลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสือผา้ และร้านจาํหน่ายของทีระลึกต่างๆ เป็นตน้ 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พกัที HOTEL GRAND TERRACE KOKUBUNCHO หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

   
 

วนัทสีาม เมืองมัตสึชิมะ - วดัโกไดโดะ - ล่องเรือGEIBIKEI - ชมดอกซากุระสวนฟุนะโอกะ โจชิ+ 

 แม่นําชิโรอชิิ - สถานรีถไฟโคริยามะ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมตัสึชิมะ เมืองทีถือไดว้า่เป็น 1 ใน 3 เมืองทีมีบรรยากาศทีคงความเป็นธรรมชาติไวม้าก

ทีสุด เพือนาํท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เนืองจาก

ตงัอยูใ่นตาํแหน่งทีโดดเด่น ทาํใหว้ดัแห่งนีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึนในปี 807 เป็นที

ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึงก่อตงัโดยพระสงฆที์ก่อตงัวดัซูอิกนัจิ(Zuiganji Temple) โดยรูปปันจะ

ถูกนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี อาคารหลงัปัจจุบนันีไดรั้บการบูรณะขึนใหม่ในปี 1604 โดยตระกูล

ดาเตะ ตน้ตระกูลผูก่้อตงัและปกครองเมืองเซนไดในยุคแรก วดัแห่งนีจะเปิดใหช้มทุก 33 ปี ซึงล่าสุดเพิงเปิดให้

ชมเมือปี 2006 ทีผา่นมา การขา้มไปศาลเจา้จะมีสะพานช่วงสันๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจา้เรียกวา่ ซึคาชิบา

ชิ สร้างจากไม ้เวน้ช่องระหว่างไมก้ระดาน เมือเดินขา้มจะมองเห็นพืนนาํดา้นล่าง มกัมีคู่รักมาจูงเมือขา้ม

สะพานเพราะเชือวา่ จะทาํใหส้านสมัพนัธ์แห่งรักแนบแน่นยิงขึน จากนนันาํทุกท่าน “ล่องเรือGEIBIKEI” ชม

หุบเขาอยา่งสบายๆบนเรือพืนแบนทีใชค้นถ่อล่องไปตามลาํนาํซึงเป็นเขือนธรรมชาติของร่องนาํเลก็ๆทีอยู่กลาง
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ภูเขาหิน ระหวา่งทางก็จะมีศาลเจา้ นาํตก ถาํ หนา้ผา อีกทงันายทา้ยพายเรือ ขบักล่อมบทเพลงอนัไพเราะ สร้าง

อรรถรสการล่องเรือไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน ใหทุ้กท่านสามารถถ่ายรูปเก็บความประทบัใจไดต้ลอดในการล่องเรือ 

และยงัมีบริการขายอาหารปลาเพือสร้างความเพลิดเพลินในการใหอ้าหารปลาทงัตวัใหญ่และตวัเลก็ในลาํนาํอีก

ดว้ย 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํทุกท่าน ชมดอกซากรุะ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ” ซึงเป็นสถานทีชมซากรุะยอดนิยมอีกแห่งหนึงของประเทศ

ญีปุ่น สวนแห่งนีจะตงัอยูบ่นเนินเขาสูงซึงเต็มไปดว้ยตน้ซากุระกว่า 1,000 ตน้ ทีปลูกเรียงรายอยูเ่ป็นทิวแถวไล่

ตงัแต่บริเวณสองขา้งทางลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา อีกทงัจะไดเ้ห็นแนวตน้ซากรุะทีออกดอกสีชมพูออ่น

สวยงามทอดเป็นแนวยาวตาม แม่นําชิโรอชิิ ใหทุ้กท่านถ่ายรูปเก็บความสวยงามและความประทบัใจไดต้าม

อธัยาศยั (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) จากนนัเดินทางสู่ “สถานีรถไฟโคริยามะ” ให้

ทุกท่านไดเ้ดินชอ้ปปิงไดต้ามอธัยาศยักบัร้านคา้ต่างๆมากมาย และทีนียงัมีร้านอาหาร ร้านขนมบริการใหทุ้ก

ท่านเลือกชิมอีกดว้ย 

 รับประทานอาหารคาํแบบอสิระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที COMFORT HOTEL KORIYAMA หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

    
 

วนัทสีี ชมต้นทากซิากรุะ ณ เมืองมิฮารุ - ปราสาทสึรุกะ – พพิธิภัณฑ์สาเกไอซุ - หมู่บ้านโออจุิ จูกุ -  

ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อนั 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านชม “ต้นทากซิากรุะ” ของเมืองมิฮารุ เป็นหนึงในสายพนัธ์ของซากุระทีหายาก แต่ทีพิเศษคือตน้

ซากุระตน้นีเป็นตน้ซากุระทีชาวญีปุ่นหลายคนยกยอ่งว่าเป็นตน้ซากุระทีสวยทีสุดของญีปุ่น ซึงคาํว่า “ทากิ

ซากุระ” มีความหมายวา่ นาํตกของตน้ซากุระ เนืองจากซากุระตน้นีสูงถึง 12 เมตร ลาํตน้มีเส้นรอบวงยาว 9.5 

เมตร คาดว่ามีอายมุากกวา่ 1,000 ปี (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) นาํท่านชม 

“ปราสาทสึรุกะ” ทีถูกสร้างขึนในปี  มีการเปลียนผูป้กครองมาหลายครังในช่วงทียงัเป็นภูมิภาคไอซุ และถูก

ทาํลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี  ซึงเกิดการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมยัเมจิ ทาํใหสิ้นสุดยคุศกัดินายึด

อาํนาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทไดถู้กฟืนฟูขึนมาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี  เสร็จสมบูรณ์ในปี  

หลงัคาเดิมซึงเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซาํกบัปราสาทแห่งอืนในญีปุ่น ปราสาทแห่งนี

ลอ้มรอบดว้ยสวนสาธารณะสึรุกะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิประมาณกลางเดือนเมษายนทีนียงัเป็นสถานทีชมดอก

ซากรุะทีไดรั้บความนิยมอีกแห่งหนึงของนกัท่องเทียวและชาวญีปุ่ น (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึนอยู่กับ

สภาพอากาศ)   
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านชม “พพิธิภัณฑ์สาเกไอซุ” ทีนีจดัแสดงนิทรรศการประวติัศาสตร์การพฒันาเทคนิคและ

กระบวนการผลิตเหลา้สาเกประจาํเมืองไอซุ ซึงมีความเชียวชาญเป็นอยา่งมาก ผูเ้ขา้ชมจะไดเ้รียนรู้ขนัตอนการ

ผลิตทงัแบบดงัเดิม และแบบทนัสมยั อุปกรณ์จาํเป็นต่างๆ และลองลิมรสสาเก นอกจากนียงัมีร้านจาํหน่ายของที

ระลึกเลก็ๆอีกดว้ย จากนนันาํท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจ ิจูก”ุ หมู่บา้นโบราณทีอดีตเคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะ

ถูกสร้างเมือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่นโบราณทีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝังกิน

ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจิุจูคุไดรั้บการขึน

ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษสิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จู

คุไดรั้บการบูรณะใหม ่จนกลายเป็นร้านขายของทีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พืนเมือง ร้านอาหารและทีพกัแบบ

ญีปุ่นเพือดึงดูดนกัท่องเทียว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยียมชมหมู่บา้นนีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี 

 พกัที KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึนชือของญีปุ่น แบบ

ไม่อนั 

พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออน

เซ็น เพือผ่อนคลายความเมือยลา้ การอาบนาํแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ

ดี, ผอ่นคลายความเมือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทห้ีา เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เลท็ อรุิมะ - วดัอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกยีว

สกายทรี - ย่านชินจูก ุ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ทียงัคงไวซึ้งวฒันธรรมและกลินอายในสมยัเอโดะ 

บรรยากาศของเมืองนีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพ่อคา้ในสมยัก่อนตงัเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ

ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกว่าไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ

จะไดส้ัมผสัความเป็นญีปุ่ นแบบดงัเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซึงไม่สามารถพบเห็นไดที้

โตเกียว เดินทางต่อกนัที “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกทีมีชือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ 

ซึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญีปุ่นดงัเดิมถึง  ร้าน ร้านขาย

ลูกกวาดในตรอกนีจะส่งต่อรสชาติทีคุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัทีผ่านไป เมือใครก็ตามไดล้อง

ยา่งกา้วเขา้ไปในร้านเหล่านี จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกครัง สถานทีแห่งนีเป็นทีทีทาํให้ผูค้นทุกรุ่น

ตืนเตน้ ทงัเดก็ๆ ทีไมคุ่น้เคยกบัลูกกวาดแบบดงัเดิมและผูใ้หญที่อยากรําลึกถึงความหลงั นาํท่านชอ้ปปิง “มิตซุย 
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เอ้าท์เลท็ อรุิมะ” เป็นเอา้ทเ์ลท็ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของภูมิภาคคนัโตอยูที่จงัหวดัไซตามะ มีร้านคา้ต่างๆ

มากกวา่ 200 ร้านคา้ จากแบรนดต่์างๆทงัจากประเทศญีปุ่นและจากนานาชาติ มีสินคา้หลากหลายประเภทเช่น 

เสือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองสาํอางค ์ไลฟ์ทสไตล ์และของแต่งบา้น 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพือนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัทีไดชื้อวา่เป็นวดั

ทีมีความศกัดิสิทธิ และไดร้ับความเคารพนบัถือมากทีสุดแห่งหนึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่

กวนอิมทองคาํทีศกัดิสิทธิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสิริมงคลตลอด

ทงัปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีตงัของโคมไฟยกัษที์มีขนาดใหญที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง

แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ทีมีชือวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวั

วิหารทีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึงเป็นทีตงัของร้านคา้ขายของทีระลึก

พืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือเป็น

ของฝากของทีระลึก และนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นาํสุมิดะ 

“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการ

เมือวนัที  พฤษภาคม  โดยหอนีมีความสูง  เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ใน

มณฑลกวา่งโจว ซึงมีความสูง  เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง  

เมตร ... ทิวทศันข์อง “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ทีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก

วดัอาซะกซุ่าทีเต็มไปดว้ยกลินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ นาํท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบั

หนึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึงจะมีผูค้นนบัหมืนเดิน

กนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง

ถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม

และซือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

 รับประทานอาหารคาํแบบอสิระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   พกัที NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

    
 

วนัทหีก วดันาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบนินาริตะ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านชม “วดันาริตะซัน” ตงัอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัทีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงโดยเฉพาะ

อยา่งยิงในวนัขึนปีใหม่จะคลาคลาํไปดว้ยผูค้นทีมาขอพรสิงศกัดิสิทธิ เลือกซือ “เครืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ 

รวมทงัสินคา้พืนเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง  
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 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชนันาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 

รองเทา้, เสือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพือให้

ท่านไดช้อ้ปปิง และเลือกซือของฝากอย่างเตม็ที อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซือ” สินคา้ที

สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบา้นไดต้ามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

.25 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 677 

21.55 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม 

   
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับยา่น และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันียงัคงไวซึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสาํคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

เดนิทาง  -  เมษายน  (วนัสงกรานต์) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เด็กอาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

เด็กทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

เดนิทาง  -  เมษายน  (หยดุชดเชยวนัสงกรานต)์ 
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อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เด็กอาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

เด็กทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

อตัราค่าบริการนีรวม 

o ตวัเครืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที 20/ / ) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ  หรือ  ท่าน) 

o ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุตาํกวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ , ,  บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ,  บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง  ท่าน 

o นาํดืมทีญีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 5 วนั) 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (  กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิมเติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,  เยน (ประมาณ  บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ 

o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น ประเภทท่องเทียวระยะสนั (สําหรับผูถื้อหนังสือเดินทางตา่งชาติ) 
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เงือนไขการสํารองทีนงั / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ ,  บาท 

o ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  วนั มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o เนืองดว้ยไม่ตอ้งยนืวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีชัดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่สามารถทานได้, ทนัีงทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองทีนงั หรือ  วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนทีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตวัเครืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีสาํรองทีนงั หากไม่มีการแจง้

เรืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากตวัเครืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวัทุกชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการทีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพาํนักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่นนนั ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศเริมบงัคบัใชใ้นวนัที  กรกฏาคม พ.ศ.  และสามารถพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้  
วนั (หากผูย้นืประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์นๆ จะตอ้งยืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  



บริษัท ชลิ สแควร์ ทราเวล จาํกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  ใบอน าุตประกอบนําเทียว เลขที /   

Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th  E-mail: info@chill.co.th  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทงันีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสําคญั 

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


