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TOKYO TULIP FEST 

5D3N BY TG (B) 

 

 
 

 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั  

โดยสำยกำรบินไทย สู่เมือง ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ 
 

ฮำโกเน่ ล่องเรอืชมความงามของธรรมชาตทิีท่ะเลสำบอำชิ 
โกเทม็บะ  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมกว่ารอ้ยแบรนดท์ี ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอำทเ์ลท็ 
ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ภเูขำไฟฟจิู 
โตเกียว          ช้อปป้ิงสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่ำนชินจูกุ, เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและ

ถ่ายรปูคู่กบัประตูสายฟ้าทีว่ดัอำซำกสุะ 
ชิบะ สมัผสับรรยากาศเมืองโบราณของญี่ปุ่ นที่ เมืองเก่ำซำวำระและอิสระช้อปป้ิงห้างดงั

ยา่นนารติะ อิออน มอลล,์ เดนิเล่นชมทุ่งดอกทวิลปิแสนงามทีเ่ทศกำลดอกทิวลิป 
อิบำรำกิ นมสัการองคพ์ระใหญ่อชิุค ุไดบทุสึทีถ่อืว่าเป็นพระพุทธรปูบรอนซท์ีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุ่ น 

 

เท่ียวเต็มทกุวนั 

อ่ิมอรอ่ยกบับฟุเฟตข์าปู 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 12-16 เมษำยน 2561(เทศกำลสงกรำนต)์ 
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วนัแรก            กรงุเทพฯ >> นำริตะ 

21.00น.  พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C สำยกำร
บินไทยเพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน  

23.55น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 626 

 

วนัท่ีสอง          สนำมบินนำริตะ >> เมืองซำกรุะ >> เทศกำลดอกทิวลิป  >> ฮำโกเน่ >>  
                         ล่องเรือทะเลสำบอำชิ >> โกเทม็บะ เอำทเ์ลท็  

 
 
 
 
 
 
07.45น. เดินทำงถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง 

และขัน้ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำกุระ เพื่อเข้าชม 
เทศกำลดอกทิวลิป ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิชมทุ่งดอกทวิลปิหลากสมีากกว่า 
100 สายพันธุ์ และมีมากถึง 710,000 ต้น โดยมีกังหันลมขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่ม
บรรยากาศเสมอืนท่านไดไ้ปเยอืนทุ่งดอกทวิลปิทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด์ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำติฟูจิ-อิสึ-ฮำโกเน่ น าท่านนัง่เรือล่องทะเลสำบ

อำชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจ ิชมความงดงามของทะเลสาบ
ท่ามกลางภูเขาต่างๆ รายล้อมตดักบัพื้นน ้าในทะเลสาบ จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่  
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอำท์เลท็ ที่รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขารมิ
ทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานคร
โตเกยีว ใหท้่านไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีร่วบรวมไวก้ว่า 165 แบรนดด์งั
ไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint 
Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่าง
รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึง่ราคาสนิคา้ราคาค่อนขา้งถูกกว่าทีอ่ื่นๆ ทีร่วมไวใ้นพืน้ที่
กว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ   
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั 

 โรงแรมท่ีพกั NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                        จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผอ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสำม          ภเูขำไฟฟจิู  >> โตเกียว  >> วดัอำซำกสุะ  >> ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ >> นำริตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ภเูขำไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ทีร่ะดบั

ความสูง 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดภูเขาไฟฟูจ ิถ่ายภาพที่
ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วน
สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่งัดบัไมส่นิท และมคีวามสูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัอำซำกสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวดัอาซากุสะ เนื่ องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่ งของวัดที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมขีองที่ระลึก
สไตล์ญี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซื้อ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิ้มลอง สุดถนน
เป็นซุ้มประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์
พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ มผีู้คนยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าให้โชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยู่ดว้ย การ
โบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะโบกควนั
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ก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงั ทีไ่ม่
ว่านักท่องเที่ยวจากชาตใิดๆ ก็ต้องมาชอ้ปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบั
ความตอ้งการของนักท่องเทีย่ว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ   

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่เมืองนำริตะ 

โรงแรมท่ีพกั NARITA GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 
 

วนัท่ีส่ี               นำริตะ >> เมืองเก่ำซำวำระ >> อิบำรำกิ >> อชิุค ุไดบทุสึ >>  อิออน มอลล ์ 
 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่  เมืองเก่ำซำวำระ เมอืงทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็น "ลติเติล้เอโดะ" แห่งเมอืงชบิะ 

ซึง่เป็นเขตพืน้ทีท่ีย่งัคงหลงเหลอืรา้นคา้และสภาพของอาคารบา้นเรอืนทีต่ ัง้เรยีงรายมา
ตัง้แต่สมยัโบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมอืนเมื่อรอ้ยกว่าปีก่อน ดว้ยความร่วมมอืของ
คนในท้องถิ่น โดยภายในบริเวณนั ้นยังมีร้านคาเฟ่ ร้านขายของแฮนด์เมด และ
พพิธิภณัฑ ์อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นสมัผสัเมอืงเก่าของญีปุ่่ น พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

เท่ียง             รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่เมืองอิบำรำกิ ที่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกสุดของภูมภิาคคนัโต มีเมอืงมิ

โตะ (Mito City) เป็นเมอืงเอก ถูกโอบลอ้มด้วยธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ มทีัง้ภูเขา บ่อ
น ้าแรธ่รรมชาต ิทะเลสาบ แม่น ้า ทะเลทีม่ชีายฝัง่ทะเลยาวเป็นหาดทราย สามารถออกสู่
มหาสมุทรแปซิฟิค อีกทัง้เป็นที่ตัง้ของเมืองวิทยาการที่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
ศูนย์วจิยัทางวทิยาศาสตร์ต่างๆ รวมทัง้ศูนย์ Expo Center ที่เมอืง Tsukuba น าท่าน
สักการะขอพรองค์พระใหญ่  อุ ชิคุ  ไดบุท สึ  (Ushiku Daibutsu) ที่ ได้ชื่ อว่าเป็น
พระพุทธรปูบรอนซ์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ นและสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก ใช้เวลาในการสรา้ง
ถงึ 10 ปี โดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ในปีค.ศ.1993 ด้ วยความสูงถงึ120 เมตรจากฐาน อยู่
ในอริยิาบถประทบัยนื ตัง้ตระหง่านกลางสวนอนักวา้งใหญ่นาม โจโดะเทยเ์อน จากนัน้
เดนิทางกลบัสู่เมืองนำริตะ ให้ท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของนารติะ 
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ห้ำงอิออน มอลล ์ซื้อของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 
YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเท่านัน้เอง  

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
เข้ำสู่ท่ีพกั ณ  โรงแรม NARITA GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้า             นาริตะ >> สนามบินนาริตะ                      
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะเพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
09.45น. ออกเดินทำงสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 627 
14.15น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2561 

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 51,900.-  บาท 21,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 46,900.-  บาท 19,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 38,900.-  บาท 16,500.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 



P a g e  | 7 

 

TOKYO TULIP FEST 5DAYS 3NIGHTS BY TG (B) 12-16 APR’18 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 

 
 


