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คามาครุะ นมสัการองค์พระใหญ่ทวีดัโคโตขอิุน, ชมความงามของดอกไฮเดรนเยียและเขา้สกัการะ

องค์เจา้แมก่วนอมิทวีดัฮาเซเดระ 

ยามานาชิ ขนึชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาทสีงูทสีดุในญปีุ่น ภเูขาไฟฟจิู,  

 ชมทุ่งดอกลาเวนเดอรแ์สนสวยบรเิวณทะเลสาบคาวากูจโิกะ 

โตเกียว นมสัการขอพรองค์เจา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ, อสิระชอ้ปปิงสดุเหวยีงท ีย่านชินจกู ุ

นาริตะ ไหวพ้ระก่อนกลบัทวีดันาริตะซงั, อสิระชอ้ปปิงทห้ีางอิออน มอลล ์

 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที -  / -  มิถนุายน  

วนัแรก             สนามบินสุวรรณภมิู  

 

. น. พรอ้มกนัทสีนามบินสุวรรณภมิู ชนั 4 เคาน์เตอร ์C (ประตหูมายเลข 2) สายการบนิ

ไทย เพอืเตรยีมตวัเดนิทางและผ่านขนัตอนการเชค็อนิ 

23.50น.  เหนิฟ้าสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG640 

 

วนัทีสอง       สนามบินนาริตะ - คามาครุะ - วดัโคโตขุอิน - วดัฮาเซเดระ – คาวากจิูโกะ - ชม

ดอกลาเวนเดอร ์- ยามานากะโกะ 

 

08.10น. เดนิทางถึงนาริตะ ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผ่านขนัตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคามาครุะ นําทา่นกราบนมสัการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสทึ ี วดัโค

โตขอิุน พระพทุธรปูสาํรดิองค์ใหญ่ทปีระดิษฐานอยูก่ลางแจง้ ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่



 

 

ในวหิาร แต่ต่อมาในปีค.ศ.1368 วหิารได้ถูกพายุพดัจนไดร้บัความเสยีหาย และต่อมาในปี

ค.ศ.1495 ถูกคลนืยกัษ์กลนืหายไปในทะเล แต่องค์พระมไิดชํ้ารดุเสยีหายแตป่ระการใดจวบ 

จนกระทงัปจัจุบนันบัเป็นเวลากวา่ 800 ปี จากนนัออกเดนิทางสูว่ดัฮาเซเดระ เพอืเขา้

สกัการะองค์เจา้แม่กวนอมิ หรอืทรีูจ้กักนัในนาม "ฮาเซะ คนันอน"    

ซงึในสวนของวดัมกีารปลูกดอกไมแ้ละตน้ไมต้ามฤดกูาลไว ้

มากมาย ซงึวดัแหง่นีมชีอืเสยีงทสีดุในชว่งเทศกาล 

ดอกไฮเดรนเยยีในชว่งเดอืนมถุินายนนีนนัเอง 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดนิทางสูท่ะเลสาบคาวากจิูโกะ เพอืเขา้ชมสวนลาเวนเดอร ์ ซงึจะบานในช่วงเดือน

มถุินายน ทสีวนนีเป็นอกีหนึงสถานททีช่ีางภาพชาวญปีุ่นนยิมมาถ่ายรปู เนืองจากว่าหากมา

ททีะเลสาบแหง่นี จะไดถ่้ายรปูสวนลาเวนเดอรท์มีภูีเขาไฟฟูจเิป็นววิอยู่ดา้นหลงัดว้ย  

 **ความงามของดอกไม ้ขนึอยู่กบัสภาพภูมอิากาศ** 

จากนนันําท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบยามานากะโกะ เพอืเขา้สูท่พีกั 

 โรงแรมทีพกั NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือระดบัเทียบเท่า 

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพกั  

*** อิมอรอ่ยกบัมือพิเศษบฟุเฟ่ต์ขาป ู ให้ท่านได้ลิมลองรสชาติปพูร้อมนําจิมสไตล์

ญีปุ่ นอย่างจุใจ และอาหารอืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                            จากนันอิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่นําแรแ่ลว้ 

จะทาํให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน 

 

วนัทีสาม        ยามานากะโกะ - ภเูขาไฟฟูจิ  - โตเกียว  - วดัอาซากสุะ  - ช้อปปิงย่านชินจูก ุ -  

                       นาริตะ 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

. น. เดินทางสู ่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชนั 5 (ขึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ) ทรีะดบัความสงู 2,500 

เมตร ใหท่้านได้สมัผสัอากาศอนับรสิุทธบินยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทรีะลกึกบัภูเขาไฟทเีป็น

สญัลกัษณ์ของแดนอาทติย์อทุยัแหง่นีและไดช้อืว่ามสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภูเขา

ไฟทยีงัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทสุีดในประเทศญปีุ่นจากด้านลา่งสูบ่นยอดปลอ่งเขาดว้ย

ความสงู 3,776 เมตร จากนนั นําท่านเดนิทางสูก่รงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญปีุ่น 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดินทางสู ่วดัอาซากสุะ มชีอือยา่งเป็นทางการว่า 

วดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกวา่ 

วดัอาซากุสะเนืองจากตงัอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็น 

วดัในศาสนาพทุธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอน 

ประดษิฐานอยูแ่ละเป็นพระประธานของวดั ทปีระตูทางเขา้วดัมโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่

ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึงของวดัทนัีกท่องเทยีวนิยมถ่ายรปูไวเ้ป็นทรีะลกึ ประตูแหง่นีมชีอืวา่

ประตูคามนิาร ิแปลได้วา่ประตูสายฟ้า ชอืของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมอืผ่าน 



 

 

เขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองที

ระลกึสไตล์ญปีุ่นใหเ้ลอืกซอืหา และขนมส่งกลนิหอมเยา้ยวนชวนใหล้มิลอง สุดถนนเป็นซุม้

ประตูทีมโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ พอเดนิผา่น

เขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญต่งัอยูก่ลางแจง้ มผูีค้นยนืโบกควนัธูปเขา้หา

ตวัเอง เชอืกนัวา่จะทาํใหโ้ชคด ีและมกีระถางกํายานตงัอยูด่ว้ย การโบกควนักํายานเขา้หาตวั

เชอืว่าจะชว่ยใหห้ายเจบ็ปว่ย เจบ็ป่วยสว่นไหนก็จะโบกควนักํายานไปทอีวยัวะสว่นนนั ทา่น

สามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืทเีรยีกวา่ The New Tokyo Tower แลนด์

มารค์แหง่ใหม่ของกรงุโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซงึเป็นสงิก่อสรา้งทสีูงทสีดุใน

ประเทศญปีุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากเบิรจ์คาลฟิาในดูไบ

ซงึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร โตเกยีวสกายทรสีรา้งขนึเพอืเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุ

ในระบบดิจติอล จากนนันําท่านสู ่ ย่านชินจกู ุ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงเลอืกซือสนิคา้ตามใจชอบ 

เช่น สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป นาฬกิา เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครอืงสาํอางค์ ฯลฯ  

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาริตะ 

คาํ อิสระอาหารคํา ตามอธัยาศยั 

โรงแรมทีพกั MERCURE NARITA HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีสี             นาริตะ  (อิสระเตม็วนัหรือเลือกซือทัวร ์TOKYO DISNEY LAND) 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

อิสระเตม็วนั ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานทีท่องเทียว หรือแหล่งช้อปปิงต่างๆ โดยตวั

ท่านเอง หรือจะเลือกซือทวัรดิ์สนีย์แลนด ์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนีย ์ แลนดท่์านละ 

2,500 บาท ซึงราคานียงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด)์ 

โตเกียวดีสนีย์แลนด ์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการตู์นญปีุ่นซึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรก

ทสีรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขนึในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุ

สรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเครอืงเล่นนานาชนิด (ไมจ่ํากดัจํานวนการเล่น 

) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเลน่เครอืงเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรอืงดงั Toy 

Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of 

Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเดก็

นานาชาติในโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมติ ิThe Invention of the Year ให้

ทา่นได้สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซอืสนิค้าทรีะลกึน่ารกัในดสินีย์แลนด์อกีทงัยงัจะ

ไดส้มัผสักบัตวัการตู์นเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกเีมา้ส์ มนินีเมา้ส ์พรอ้มผองเพอืนการ์ตูน

อกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซือของทรีะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

โตเกียวสกายทรี หรอืทเีรยีกวา่ The New Tokyo Tower แลนด์มารค์แหง่ใหมข่อง

กรงุโตเกยีว สงิก่อสรา้งทสีงูทสุีดในประเทศญปีุน่โดยมคีวามสงู 634 เมตร สูงเป็นอนัดบัสอง

ของโลกรองจากเบริจ์คาลฟิาในดูไบซงึมคีวามสูงถงึ 828 เมตร ซงึหอคอยแหง่นมีจีุดชมุววิ 



 

 

สาํหรบันกัท่องเทยีวแบ่งได ้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิทคีวามสงู 350 เมตร และ 450 

เมตร และมสีงิอาํนวยความสะดวกมากมาย อาท ิ หอ้งสง่สญัญาณกระจายเสยีง รา้นคา้ 

รา้นอาหาร และอนืๆ อกีมากมาย  

ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดสิทิธแิละเป็นทเีคารพของคนโตเกยีว สรา้งขนึโดย

จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวนัปีใหมค่นโตเกียวนยิมมาขอพรทศีาลเจา้

แหง่นี ซงึตงัอยูใ่จกลาง สวนโยโยก ิ สวนทมีตี้นไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนต้น ทาํใหดู้

เหมอืนกบัวา่ศาลเจ้าแห่งนีตงัอยูภ่ายในป่า 

ชิบูย่า ยา่นชอ้ปปิงทนัสมยัศูนยก์ลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญีปุ่น รวมถงึ

นกัทอ่งเทยีวผูม้าเยอืนซงึมทีุกสงิพรอ้มสรรพสนองตอบ ดว้ยเหตุนีเองทาํใหย้า่นนีพลุกพล่าน

ดว้ยผูม้าเยอืน 

ฮาราจูก ุ ศนูยร์วมของเดก็วยัรุน่ ทแีต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทเีรยีกไดว้่าหลดุโลกมาอวดโฉม

กนั ในวนัอาทติย์เดก็เหล่านีจะมารวมตวักนั มทีงัแนวแฟนตาซ ี ปีศาจ คขิุอาโนเนะน่ารกัๆ 

และในย่านนียงัมแีหลง่ชอ้ปปิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทงัสองขา้งทางเรยีงรายไปด้วยรา้นขาย

ของวยัรุน่ เสอืผา้ เครอืงประดบั รองเทา้ กระเป๋า รา้นฟาสท์ฟูด รา้นเครปญปุ่ีนอรอ่ยๆ 

มากมาย รา้น 100 เยน หรอืเลอืกชอ้ปปิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ย

บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทอีอกแบบและตกแต่งสไตลยุ์โรป 

อะคิฮาบาร่า ยา่นการค้าชอืดงัทสุีดเกยีวกบัเครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจติอล เกมส์ต่างๆ   

เทียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

คาํ  อิสระอาหารคํา ตามอธัยาศยั 

โรงแรมทีพกั MERCURE NARITA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัทีห้า             นาริตะ - วดันาริตะซงั - อิออน มอลล ์- สนามบินนาริตะ 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

. น. นําทา่นนมสัการเทพเจา้แหง่ไฟ ณ วดันาริตะซงั วดัทมี ี

ประวตัิศาสตรอ์นัเก่าแก่และน่าคน้หา อายุยาวนานมากกวา่  

1,000 ปี เป็นวดัทบีชูาเทพเจา้แหง่ไฟ บรเิวณวดัประกอบดว้ย  

วหิารหลายหลงั ซึงเป็นวหิารทสีรา้งจากไมส้นทงัหลงั มเีพยีง 

แหง่เดยีวในญีปุ่น อกีทงัยงัมสีวนญปีุ่นทตีกแต่งอยา่งสวยงามร่มรนื พรอ้มสระนํา 3 สระ และ

นําตกจาํลองอนัสวยงาม   

เทียง             อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัทีอิออน มอลล ์

จากนนัใหท้า่นชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ ห้างอิออน จสัโก้ ซอืของ

ฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิ เบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทสีนิค้าทงัรา้นราคา 100 

เยนเทา่นนัเอง ไดเ้วลาสมควรนําทา่นสู่ สนามบินนาริตะ เพอืเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

17.25 น. เหินฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 677 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 



 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที -  / -  มิถนุายน  

 

หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครงัจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ไม่ตาํกว่า  ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่

ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลง

ราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่

ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาตให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน ๆ  ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั 

2. ค่าทพีกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใชจ้า่ยของมคัคเุทศก์ทคีอยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินสูงสดุไม่เกนิ 1,000,000.- บาท ทงันี

เป็นไปตามเงอืนไขของบรษิัทประกนั 

***เดก็อายุตํากว่า  ปี และผู้ใหญ่อายุ  ปีขึนไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุเพียง

ครึงเดียว ทงันีเป็นไปตามเงือนไขของบริษทัประกนั*** 

6. ค่าภาษีนํามนั ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที 24 มนีาคม 2560 และท่านต้องชําระเพิมเติม 

ในกรณีทีทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม  

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 33,900.- 18,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 30,500.- 17,000.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 25,500.- 14,500.- 

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลืองของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สําหรบั

ทา่นทถีอืต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกินกว่าสายการบนิกําหนด  

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 

เงือนไขการชาํระเงิน  : กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 0,000 บาท และชาํระส่วนทีเหลือก่อนการ

เดินทาง  วนัทาํการ 

 

การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัทาํการ มฉิะนัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธใิน

การคนืเงนิมดัจาํทงัหมด 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทสีดุ ทางบรษิัท ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า

ประเทศญปีุน่ / การนําสงิของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสอืมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทยีวบนิ  ซงึทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิให้

ท่านได ้ไมว่่าจาํนวนทงัหมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลง

ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมอื

ทางสายการบนิ และ โรงแรมทพีกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนันใหแ้ลว้เท่านนั 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการ ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

 


