
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PK_JXJ38: PERFECT SAKURA  
TOKYO FUJI ODAWARA KAMAKURA 2วนั 1คนื 

ทีพั่ก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน • พิเศษ เมนูขาปู ยอดนิยมของญี่ปุ่น!!  
 เทศกาลชมดอกซากรุะบานสะพรั่ง Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 2023 

เดินเล่นสวนอุเอโนะ ขอพรพระใหญ่ คามาครุะไดบูตสึ ชมปราสาทโอดาวาระ ไหว้พระวัดอาซากุสะ  
ช้อปป้ิงแบบจุใจ ย่านชินจูกุ  

 
 

 
 
 

 
 
 
08.00 น.     จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ ประเทศญีปุ่่นเจ้าหน้าทีบ่ริษัทไกดร์บัคณะ  

พาทุกท่านไปชมความยิ่งใหญ่ของ พระใหญ่ไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu) เป็นพระพุทธรูป
ที่ส าคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุต
ซึมีความสูงถึง 13.35 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญ่ีปุ่น  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
 จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพดา้นหน้า ปราสาทโอดาวา(Odawara Castle) ตั้งอยู่ท่ามกลาง

สวนสาธารณะอันกว้างใหญ่ มีพรรณไม้ทั้งต้นไม้และดอกไม้สวยงามมากมาย อย่างในฤดูใบไม้
ผลิที่นี่ก็คือจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในเมืองโอดาวาระ เนื่องจากสามารถเห็นปราสาทเป็นฉาก
หลังได้อีกด้วย จุดที่ต้องไปชมคือป้อมปราสาท บริเวณรอบปราสาทก็ได้รับการปรับเปลี่ยนให้
เป็นสวนปราสาทโอดาวาระ (Odawara Castle Park) ถือเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง  
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) พิเศษบุฟเฟต่์ขาปู!!  
(ชนิดของขาปูข้ึนอยู่กับการน าเข้าของทางโรงแรม)  

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – พระใหญ่ไดบุตซึ    
ปราสาทโอดาวาระ - พักฟูจิออนเซ็น 

   Fuji Garden Hotel Onsen 
3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

2 

ข้ึนภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5 – เทศกาลชมดอกซากุระ Fuji 
Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 2023 - ศึกษาพิธีชง
ชาแบบญ่ีปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido – วัดอาซากุ
สะ  - ถนนนาคามิเซ - โตเกียว – ย่านชินจูกุ  

   - 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง 
ทา่นเดยีว เพ่ิม 

(บาท) 
หมายเหต ุ

17-18 ม.ีค 66 
23-24 ม.ีค 66 
30-31 ม.ีค 66   
06-07 เม.ย 66 
07-8 เม.ย 66 
13-14 เม.ย 66 
14-15 เม.ย 66 

4,999.- ไมม่รีาคาเดก็ 
 

2,500  

วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – พระใหญ่ไดบุตซึ  - ปราสาทโอดาวาระ - พักฟูจิออนเซ็น            อาหาร เที่ยง, เย็น 
                 
                        



 

การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น  
ที่พัก: Fuji Garden Hotel Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน
ก่อนเดินทาง 
 

 
 
 

 
 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

น าท่าน ข้ึนภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บน
ระดับความสูงที่ 2,500 (ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึนในกรณีอากาศไม่เอื้ออ านวยหรือทาง
ข้ึนปิดโดยเปลี่ยนเที่ยวที่ สวนโออิช ิปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ 
ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้
เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก)  อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ 
พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย พาทกุท่าน
พบกบัจดุไฮไลทข์องการชมซากรุะพรอ้มววิฟูจแิละทะเลสาบคาวากุจโิกะ พบกับ
งานเทศกาลชมดอกซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 
2023 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญ่ีปุ่นทะเลสาบคาวากุจิโกะเป็นที่นิยมเป็นพิเศษในช่วงฤดูซากุระบาน มีต้นซากุระประมาณ 
300 ต้นปลูกเป็นแนวยาวประมาณ 1 กม. ตามแนวชายฝ่ังทางเหนือของทะเลสาบ เทศกาลนี้ประกอบด้วยแผงขายของที่มี
อาหารท้องถ่ิน เครื่องดื่ม และงานฝีมือต่างๆ อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย  
จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณพิ์เศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่น  และแวะร้านของ
ฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
 พาทุกท่านเที่ยวชม วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ

นมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่เป็นทอง 
วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมี โคมไฟที่
ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางอัน
ศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี้ หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
การเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มีช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของ
เล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญ่ีปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ 
คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัววิของหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกียว
สกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซ่ึงอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ   

 

เดินทางกลับสู่ โตเกียว เมืองหลวง อิสระช้อปปิ้ ง ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้ ง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟช่ัน ของเหล่าบรรดา
แฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ
นครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น 
เครื่องใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องส าอางค์แบ
รนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีก
มากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEช้ัน8) ซ่ึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะ
ราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองก้ี ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัด
อย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่ องใช้เครื่องส าอางค์ 
ผลิตภณัฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ส่งสมาชิกทุกท่านตรงย่านชินจุกุ ด้วยความประทับใจ 

 
 ************************************* 

 

 

วันที่สอง        ข้ึนภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5 – เทศกาลชมดอกซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 2023 –  
 ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ  - ถนนนาคามิเซ –  
 โตเกียว - ช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ                  อาหาร เช้า, เที่ยง                



 

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาล
หรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 

เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ
เดินทางประมาณ 10 วัน 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ กรุณาช าระเต็มจ านวน ท่านละ 4,999 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระค่าทัวร์  
► ผู้เดินทางต้องมาถึงจุดนัดหมายอย่างน้อย 20 นาที ในกรณีที่มาไม่ทันตามเวลานัดหมาย ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ทุกกรณี 
► ตั๋วโดยสารสามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  
► แสดง voucher หรือ QR code บนมือถือของท่านหรือพิมพ์เป็นเอกสารเพ่ือตรวจสอบก่อนโดยสาร 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
2. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
6. ราคาทัวร์นี้ใช้ได้กับบุคคลที่มีอายุ 5 ปีข้ึนไป 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
► ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 
► ค่าเดินทางมายังจุดนัดหมาย 
► ค่าทิปไกด์ คนขับรถแล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 
บริการเพ่ิมเติม 
► บริการจองห้องพัก 
► บริการเช่าเครื่อง Pocket WiFi ญ่ีปุ่น 
► ตั๋วเครื่องเครื่องบินทุกเส้นทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- จองแพ็คเกจแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า และบริษัทฯ 
และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

 

 


