
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CCHHEERRRRYY  BBLLOOSSSSOOMM  SSKKII 

SKI RESORT - KAWAGOE - TOKYO 5D3N 

BY..THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) 

“สะสมไมลก์บักลุ่มStar Alliances 50 %” 

 

RREESSOORRTT  TTHHEEMMEE  PPAARRKK 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดินทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดินทาง 
มนี า้ดื่ม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหตุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
13 – 17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 56,900.- 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 
สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ –สนามบินนาริตะ 
( 22.10 – 06.20 )   ✈ 

 

2 
นาริตะ –ลานสกกีาล่ายูซาวะสโนว์รีสอร์ท (นั่งกระเช้ากอนโดร่า และ

กระดานเลือ่นหิมะ)  
- 

 
(HOTEL) 

HOTEL ANGEL 

GRANDIA, YUZAWA  

OR SIMILAR 

3 
คุซัทสึ– คาวาโกเอะ – วดัคติาอนิ –ถนนคารุอซิาวะ– โตเกยีว – 
วดัอาซะกุซ่า –แม่น า้สุมดิะ (ชมซากุระ) –ล่องเรือแม่น า้สุมดิะ– 
ช้อปป้ิงแพลเลท็ทาวน์&วนีัสฟอร์ต 

  

HOTEL MONTEREY 

HANZOMONOR 

SIMILAR 

4 
โตเกยีว –ทวัร์พิเศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” 
(ไม่มบีริการรถบัสรับส่ง) 

 - - 
HOTEL MONTEREY 

HANZOMON OR 

SIMILAR 

5 
โตเกยีว –เทศกาลชมทวิลปิแห่งเมอืงซากุระ–ช้อปป้ิง เอออน 
พลาซ่า– สนามบินนาริตะ– สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ 

( 17.25 – 21.55 ) 
  ✈  

ราคารวมทกุอยา่ง ไม่ตอ้งจ่ายเพ่ิม  



 
วนัทีห่นึ่ง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ –สนามบินนาริตะ ( 22.10 – 06.20 ) 

19:00 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ  : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 

ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 22:30 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airwaysเทีย่วบิน TG 640 
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง นาริตะ –ลานสกกีาล่ายูซาวะสโนว์รีสอร์ท (นั่งกระเช้ากอนโดร่า และกระดานเลือ่นหิมะ) 

06:20 ถึงสนามบินนาริตะประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “อุโอะนุมะ ”ตั้งอยูท่างตอนใตข้องจงัหวดันิอิงะตะ ซ่ึงข้ึนช่ือในเร่ืองการผลิตขา้วท่ีรสชาติแสน
อร่อย ซ่ึงมีแบรนดเ์ป็นของตวัเอง ช่ือว่าขา้ว อุโอะนุมะ โคะชิฮิกะริ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

นาํท่านเดินทางสู่ “ลานสก ีกาล่า ยูซาวะ สโนว์ รีสอร์ท ”(GALA Yuzawa Snow Resort) หน่ึงในลานสกีท่ีใหญ่ท่ีสุด
บริเวณรอบๆมีสกีรีสอร์ทกว่า20 แห่งโดยรอบพ้ืนท่ีน้ีมีช่ือเสียงว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีหิมะตกลงมาปกคลุมปริมาณมากทาํให้
ลานสกีกาล่ายซูาว่าเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนสามารถสนุกไปกบัการล่ืนไถลดว้ยสกีจากความสูงตั้งแต่1,181 เมตรไปจนถึง358 
เมตรไดน้บัเป็นสกีรีสอร์ทท่ีเหมาะท่ีสุดในการเพลิดเพลินไปกบัสภาพหิมะท่ีตกใหม่พิเศษในรายการรวมกอนโดร่าและ
กระดานเล่ือนหิมะสาํหรับทุกท่านอีกทั้งยงัมีกิจกรรมอีกมากมายให้ท่านไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลนท่านท่ีสนใจจะ
เชา้อุปกรณ์เคร่ืองเล่นกรุณาแจง้หัวหนา้ทวัร์ล่วงหนา้(ราคาไม่รวมค่าเช้าชุดอุปกรณ์สกเีคร่ืองเล่นสกสีโนว์บอร์ดและครู
ฝึก) (เวลาเปิดและปิดท าการของลานสกขึีน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 2) 

ทีพ่กั:HOTEL ANGEL GRANDIA, YUZAWA หรือเทยีบเท่า 



 

^_^หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ ”เพ่ือสุขภาพ / “โอนเซ็น ” (Onsen)น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่าม คุซัทสึ– คาวาโกเอะ – วดัคติาอนิ –ถนนคารุอซิาวะ– โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า –แม่น า้สุมดิะ (ชมซากุระ) –ล่องเรือแม่น า้สุมดิะ –ช้
อปป้ิงแพลเลท็ทาวน์&วนีัสฟอร์ต 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) 

 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมอืงคาวาโกะเอะ ” ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัไซตามะ เป็นเมืองท่ีไดรั้บฉายาว่า “ลติเติล้เอโดะ ”อนั
เน่ืองมาจากสภาพบา้นเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยงัคงสภาพความรุ่งเรืองของสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ... เพ่ือ
นาํท่านเดินทางสู่ “วดัคติาอนิ ”วดัหลกัของนิกายเทนไดในภูมิภาคคนัโต เป็นวดัท่ีมีมรดกทางวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์มากมาย ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี  ค.ศ.830 ในสมยัเอโดะ ต่อมาในปี  ค.ศ.1638 เกิดไฟไหมท่ี้ทาํลายเกือบทุก
ส่วนของวดัโชกุนโทกุกาวะท่ี 3 จึงมีรับสั่งบรูณะวดัและยา้ยปราสาทเอโดะ บา้นของท่านจากโตเกียวมาไวท่ี้น่ีตั้งแต่นั้น
มา ... จุดเด่นของวดั คือ รูปป้ันโกะเฮียะคุระคงั รูปป้ันหินหนา้สาวกของพระพุทธเจา้จาํนวน 540 องค ์ท่ีใชเ้วลาในการ
สร้างยาวนานถึง 50 ปี และมีอายรุาวๆกว่า 200 ปีเลยทีเดียว โดยรูปป้ันเหล่าน้ีแสดงหนา้ตาและท่าทางแตกต่างกนัออกไป
จึงทาํให้รูปป้ันเหล่าน้ีเป็นท่ีสนใจเป็นอยา่งมาก 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนคารุอซิาวะ ”(Karuizawa's Main Street) ถนนสายหลกัคิวคารุอิซาวะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ทอ้งถ่ินท่ีมีระยะทางประมาณ50 เมตรจาก Kyu-Karuizawa Rotary ไปยงัKyu-Usui Pass ในปี ค.ศ. 1888 Alexander Croft 
Shaw มิชชนันารีชาวแคนาดาไดส้ร้างบา้นพกัตากอากาศท่ีคารุอิซาวะซ่ึงเป็นแรงบรรดาลใจให้คนมีช่ือเสียงมากมายสร้าง
บา้นพกัตากอากาศท่ีนัน่เป็นผลให้ถนนสายหลกัคิวคารุอิซาวะไดรั้บการพฒันาให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของคนมีช่ือเสียง
เหล่านั้นถนนดงักล่าวมีร้านคา้ตั้งเรียงรายซ่ึงกลุ่มเป้าหมายคือนกัท่องเท่ียวและจาํหน่ายสินคา้ประเภทแยมทาํมือนํ้าผึ้ง
ร้านอาหารร้านขายของท่ีระลึกและงานฝีมือพ้ืนบา้นท่ีนัน่อบอวนไปดว้ยบรรยากาศของความอบอุ่นและเป็นจุดท่องเท่ียว
ท่ีเป็นท่ีนิยมในคารุอิซาวะซ่ึงจะคราครํ่ าไปดว้ยผูค้นมายมาก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 



 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่“วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพร
จาก “องค์เจ้าแม่กวนอมิ”ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟ
ขนาดยกัษ์”ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามเิซะ ”ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้
พ้ืนเมือง“Made In Japan”แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม , หมวก , รองเทา้ , กระเป๋า , เส้ือผา้ 
เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้น นาํท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือ ”ชมความงามของสองฝ่ัง “แม่น า้สุมดิะ ”แม่นํ้ าสายหลกัสาํคญัของ
โตเกียวเพ่ือให้ท่านเพลินตากบัวิวเมืองหลวงปัจจุบนัพร้อมทั้งสถาปัตยกรรมแปลก อาทิ ตึกเบียรอาซะฮีท่ีเป็นรูปฟอง
เบียรขนาดใหญ่ยืน่ออกมาจากตึก โดยสวนสาธารณะริมแม่นํ้ าสุมิ ดะตั้งอยูใ่นยา่นอาซากุ ซ่าเรียกไดว้่าเป็นสวนท่ีไดรั้บ
ความนิยมสาํหรับชาวเมืองโตเกียวมากๆสามารถมานัง่ดูวิวริมแม่นํ้ า ยิง่ช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ีน่ีเรียกไดว้่าคนอยา่งแน่น 
เพราะซารุกะจะพร้อมใจบานบานสะพร่ังเรียงรายยาวไปตามแม่นํ้ าและทัว่ทั้งบริเวณท่ีบอกไดเ้ลยว่าสวยจริงจงั ไม่ใช่แต่
ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ แต่ช่วงฤดูร้อนประมาณทุกๆวนัเสาร์สุดทา้ยของเดือนกรกฎาคมนั้นจะมีงานฉลองเทศกาลดอกไมไ้ฟ 
Sumida River Firework ข้ึนท่ีน่ี ผูค้นจะมาชมการจุดพลุดอกไมไ้ฟท่ีสวยงามบรรยากาศริมแม่นํ้ ากนัเยอะมากๆ เรียกได้
ว่าคึกคกักนัแบบสุดๆในสองช่วงเวลานั้นทั้งฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน พร้อม ให้ท่าน ชมความงามของซากุระสีชมพู
มากมายหลากหลายสายพันธ์ุทีอ่อกดอกผลบิาน ในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตาม
สภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้อง
ขออภยัมา ณ ทีน่ี)้ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ”เกาะมหัศจรรยแ์ห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยลี ํ้ายคุ
และ ทนัสมยั ... เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึงวิสัยทศัน์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้ห้
เป็นไปไดข้ึ้นมา และให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวท่ี “แพลเลท็ทาวน์ ” (Palette Town) คืออีกหน่ึงยา่นบนัเทิงและศนูยก์ารคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงบนเกาะโอไดบะ คาํว่า “Palette”แปลว่า จานผสมสี ซ่ึงก็เหมาะสมดีสาํหรับนครแห่งสีสันแห่งน้ีท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ย
กิจกรรมหลากหลายอารมณ์ท่ีคงจะทาํให้คุณเพลิดเพลินไปกบัมนับา้งไม่มากก็นอ้ย … ให้ท่านไดด่ื้มดํ่ากบัการ “นั่งกนิลม
ชมววิ” บน “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น... ต่ืนตากบัสีสันของแสงไฟท่ีประดบัประดา ท่านสามารถ
ลองสัมผสับรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพานเรนโบว์ ” (Rainbow  Bridge) พาดผา่น และมีแสงสีของกรุงโตเกียว
ยามคํ่าคืนเป็นฉากหลงัรวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ”เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว 

จากนั้นพาท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี “ห้างสรรพสินค้าวนีัสฟอร์ต ”(Venus Fort) ตั้งอยูท่ี่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) ประมาณทางทิศใต้
ของเมืองโตเกียวภายในห้างมีร้านคา้กว่า 100 ร้านไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่เส้ือออกกาํลงักายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอุปกรณ์อิเลค



 
โทรนิคร้านกาแฟร้านอาหารรวมทั้งหมด 3 ชั้นเรียกไดว้่าแค่มองดา้นนอกน่ีก็จะเห็นเลยว่าห้างสรรพสินคา้วีนสัฟอร์ตแตก
ต่างจากท่ีอ่ืนๆเพราะท่ีน่ีนั้นเคา้มีคอนเซ็ปตข์องชอ้ปป้ิงมอลลส์ไตลเ์วนิชโดยจะเนน้การออกแบบและตกแต่งให้เป็น
แบบเวนิชแท้ๆ อยา่งส่วนหลงัคาเป็นรูปทอ้งฟ้าท่ีจะเปล่ียนสีไปตามช่วงเวลาของวนัอีกจุดหน่ึงท่ีสายช็อปตอ้งไม่พลาดก็
ตรงส่วนชั้นท่ี  3 เพราะบนชั้นน้ีจะเป็นโซนท่ีรวมร้าน Outlet อยูป่ระมาณ  50 ร้านมีทั้งแบรนดจ์ากประเทศญ่่ีปุ่นและจาก
ต่างประเทศเช่นLevis, Puma และSamsonite เป็นหน่ึงในOutlet mall ท่ีอยูใ่กลก้บัใจกลางเมืองโตเกียวมากท่ีสุดเรียกไดว้่า
เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีแมจ้ะไม่ไดใ้หญ่มากท่ีสุดหากก็มีความลงตวัมากๆและมีสินคา้ให้เดินเลือกซ้ือกนัแบบไม่แพท่ี้อ่ืนๆ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั:HOTEL MONTEREY HANZOMON หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ โตเกยีว –ทวัร์พิเศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” (ไม่มบีริการรถบัสรับส่ง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6) 

 อสิระตามอธัยาศัยทั้งวนัให้ท่านเลอืกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกยีว โดยการน่ังรถไฟตะลุยมหานครโตเกยีว (ไม่
รวมค่ารถไฟ )โรงแรมท่ีพกัจะอยูใ่กลก้บั “สถานีรถไฟ ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ JRเพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น 

 

“ศาลเจ้าเมจิ”ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียวสร้างข้ึนโดยจกัพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี
1920 … ตั้งอยูใ่จกลาง “สวนโยโยกิ ”สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1แสนตน้ท าให้ดูเหมือนกบัว่าศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยู่
ภายในป่า ... ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ี 

 “ตกึรัฐสภา ” (METROPOLITAN GOVERNMENT)หรือท่ีชาวญ่ีปุ่นเรียกติดปากกนัว่า “โทะโจ”ซ่ึงจดัว่าเป็นตึกท่ี
ส าคญัของเมืองโตเกียวและประเทศญ่ีปุ่น ... เป็นท่ีตั้งท  าการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆของญ่ีปุ่นท่ีส าคญั
ลกัษณะของตึกก็เป็นท่ีสะดุดตาดว้ยตึกคู่สูงระฟ้าท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากน้ีภายในตวัอาคารสามารถเขา้
ชมวิวของเมืองโตเกียวไดอี้กดว้ย(ในกรณทีีอ่ากาศดีท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม) 

หรือเลอืกช้อปป้ิงในย่านช่ือดังของโตเกยีว อาทิ 

“ชิบูย่า”ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดน
ปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกว่า 100 ร้านคา้และ“ตึก109”ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้นพร้อมทั้งเลือกชมและ



 
ซ้ือสินคา้มากมายอาทิเส้ือผา้เคร่ืองส าอาง , รองเทา้ , กระเป๋าและท่ี ไม่ควรพลาดชม “ของเล่นส าหรับผู้ใหญ่ ” 
... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดัตอ้งไม่พลาดท่ี“ร้าน 100 เยน” 

 “อากฮิาบาร่า ”แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์  
แผน่เกมส์ และส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือไปตกแต่ง เป็นตุ๊กตาในแบบ  
ของตวัเองได ้

“รอปปองงิฮิวล์ ”ศนูยก์ารคา้ช่ือดงัอีกยา่นหน่ึงของกรุงโตเกียว ให้ท่านชอ้ปป้ิงจุใจเลือกซ้ือสินคา้แบรน ด์เนม  
มากมาย อาทิเช่นเส้ือผา้กระเป๋ารองเทา้เคร่ืองส าอางน ้ าหอมเป็นตน้ ... อีกทั้งท่านยงัสามารถข้ึนชมวิวของกรุงโตเกียวได้
ท่ีชั้นบนของรอปปองงิไดอี้กดว้ย(ไม่รวมค่าเข้าชม) 

 

ส าหรับท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวยัเยาว์”***ส าหรับท่านใดจะไป “โตเกยีว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลอืกซื้อทวัร์เสริมได้
เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) โดยทวัร์พิเศษจะน าท่านสู่ “Disneyland”ดินแดนหฤหรรษ์
ส าหรับคนทุกเพศ ท่ีทุ่มทุนสร้างกว่า 600ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผสักบั  
ความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land”ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือ  
ผจญภยัผา่นเหล่า “โจรสลดั ” ท่ีแสนน่ากลวัใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนัง่เรือบุกป่าท่ี “Jungle 
Cruise”ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ... แลว้พกัผอ่นอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ”ชมความหลากหลายภายใน
ดีสนียแ์ลนด(์ส าหรับทวัร์เสริม ... จะไม่มบีริการรับกลับทีพ่ัก โดยท่านสามารถรับแผนทีแ่ละรายละเอียดการเดินทางกลับ
สู่ทีพ่ักจากทางไกด์) 

 
 
 
 *** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้กลางวนัและมือ้ เยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลอืกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกยีว *** 

ทีพ่กั:HOTEL MONTEREY HANZOMON หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า โตเกยีว– เทศกาลชมทวิลปิแห่งเมอืงซากุระ– ช้อปป้ิงเอออนพลาซ่า– สนามบินนาริตะ– สนามบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ 
 ( 17.25 – 21.55 ) 

ขอ้แนะนาํ !!! หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อน

การเดินทาง เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  

 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7) 

 

พาท่านเดินทางไปชม “เทศกาลชมทวิลปิแห่งเมอืงซากุระ ” (Sakura Tulip Festa) (จัดขึน้วนัที ่30 มนีาคม – 21 เมษายน 
2563)เมืองซากุระน้ีอยูห่่างจากสนามบินนาริตะเพียง15กิโลเมตรตั้งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดัชิบะในฤดูใบไมผ้ลิของ
ทุกปีจะมีการจดังานเทศกาลข้ึนท่ี “Sakura Furusato Hiroba” ซ่ึงเราจะไดช้มทุ่งทิวลิปกว่า 100 สายพนัธุ์ออกดอกสีสัน
สดใสกว่า670,000 ตน้เรียกไดว้่าใหญ่ท่ีสุดในคนัโตเลยทีเดียว 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า ” ศนูยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั
สไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150ร้านจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน บา้นอาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง,กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน”สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้ง
เสียภาษีสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ยนอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการ “เลอืกชมและซื้อ”สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย...ให้ท่านเลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

1725  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน Thai Airwaysเท่ียวบินTG 677 

2155  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินเป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 56,900.- บาท 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีมี่วตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเทีย่วหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้นหากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่1ท่าน)                              ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่2ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่2ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 43,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                       ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง 

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป -กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท 

ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่ 



 
กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทางบริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า  6 เดือน 



 
11. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆทั้งหมด 


