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เพลิดเพลินใจกับสีม่วงสดใสของดอกวิสทีเรีย 
 

ชมดอกวิสทีเรีย 
8-13 พฤษภาคม 2562 



วันแรก ภูเก็ต – สิงคโปร์ -  นาริตะ 
16. 00 น. บริการรถรับท่านที่บ้าน (เฉพาะพื้นที่ในจ.ภูเก็ต) สู่สนามบินภูเก็ต 
18.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินภูเก็ตอาคารต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินซิลแอร์เจ้าหน้าที่ 

ให้การต้อนรับ และดูแลด้านเอกสารและสัมภาระ  
20.10 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินซิลแอร์ เที่ยวบิน MI751 
22.55 น. ถึงสิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
23.55 น. ออกเดินทางสู่นาริตะ (โตเกียว) โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ638 
 

วันที่สอง คาวาโอเกะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – โรงแรมออนเซ็นคินุงาวะ 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับ

สัมภาระ เรียบร้อยแล้ว  
 
 

 
 
 
 

จากนั้นเดินทางไปยัง คาวาโกเอะ(Kawagoe) เป็นเมืองโบราณสมัยเอโดะ จนมีฉายาว่า ลิตเติ้ลเอโดะ
(Koedo) อยู่ใกล้กับโตเกียวเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้นเอง คนส่วนใหญ่จึงนิยมเที่ยวคาวาโกเอะแบบวันเดย์ทริ
ปจากเมืองโตเกียว เพราะเป็นเมืองที่มีสเน่ห์และเดินทางไปเที่ยวง่าย คาวาโกเอะจะมีถนนเส้นหลักชื่อ 
Kurazukuri มีอาคารบ้านเรือนสมัยก่อน ให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในเมืองเมื่อหลายร้อยปีก่อน ผู้คนจึงขนาน
นามเมืองแห่งนี้ว่าเอโดะน้อย หรือ Little Edo หรือ Koedo มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ปราสาทคาวาโก
เอะ, วัดคิตาอิน (Kitain Temple) และอาคารบ้ายเรือนต่างๆ 

 

 

 

 เที่ยง รับประทานอาหาร เมนู JAPANESE BUFFET 
 
 

 
 
 
 
 



เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนิกโก้ จากนั้นไปยัง ศาลเจ้าโทโชกุ( Toshogu Shrine) นับเป็นศาลเจ้าที่
เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กส าคัญของเมืองนิกโก้ เรียกได้ว่าไม่ว่าใครที่มาเมืองนี้แล้วถ้าไม่มาศาลเจ้าโทโชกุเนี่ย
เหมือนมาไม่ถึงเลยทีเดียว เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยังเป็นที่
พ านักอาศัยที่สุดท้ายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ท าให้กลายเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิโก้อันมี
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง 

 

 

 

  

 

จากนั้นเดินทางไปยัง คินุงาวะออนเซน-Kinugawa Onsen เป็นเมืองน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ริมแม่น้ า 
คินุงาวะ ในจังหวัดโทจิกิ ภายในเมืองเต็มไปด้วยโรงแรม และที่พักเรียวกังขนาดใหญ่ พร้อมกับแหล่งบันเทิงต่างๆ 
เช่น Tobu World Square และ Nikko Edomura theme parkปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่าง
กว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และยังใกล้กับเมืองนิกโก้อีกด้วย ท าให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นด้วย
เส้นทางรถไฟ Tobu rail pass 

 
 ค่ า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนู KAISEKI 

พักที่ KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา่ 
                   https://www.kinugawa.co.jp/plaza/ 
 
 

 
 

 

 
วันที่สาม ASHIKAGA FLOWER PARK – โตเกียว – ชินจุกุ  
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะท า
ให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

 

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/


น าท่านเดินทางสู่ สวนอะชิคากะ (ASHIKAGA FLOWER PARK) เป็นสถานที่ชมดอก Wisteria ที่สวยที่สุด
ก็ว่าได้เนื่องจากมีการตกแต่งหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่นการตกแต่งให้เป็นอุโมงค์  นอกจากนี้ ต้น Wisteria ที่นี่มี
อายุเก่าเเก่เป็นร้อยปีเลยทีเดียวและในปีนี้คาดว่าดอกจะบานเต็มที่ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 

 

 เที่ยง รับประทานอาหาร เมนู JAPANESE SET 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว นครหลวงของญี่ปุ่น ศูนย์กลางการบริหาร การศึกษา 

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศมีเสน่ห์ด้วยความเป็นตะวันออกที่ผสานได้เป็นอย่างดีกับความรุดหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีแบบตะวันตก 

 
 
 
 
 

 
ช๊อปปิ้งที่ ย่านชินจูก ุ ทีซ่ึ่งรองรับความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นตึกเกมส์ที่รวบรวมเครื่อง

เกมส์รุ่นใหม่ๆรวมถึงของเล่นเด็กผู้ชายอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้าน ฮัลโหลคิตตี้ ส าหรับเด็กผู้หญิงก็สามารถหา
ซื้อได้จากที่นี่หรือจะเอาใจผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเครื่องไฟฟ้าทันสมัยเช่น กล้อง ไอพ็อด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ล้ า
น าสมัยได้รวมมาอยู่ที่นี่แล้วส่วนทางด้านของคุณผู้หญิงทั้ง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมถึง เครื่องส าอางค์ เช่น 
SHISEIDO KANEBO SK2 DHC ก็มีให้ช้อปกันอยูม่ากมาย และร้านที่คนส่วนใหญ่ชอบกันมากก็คงหนีไม่พ้นร้าน 

 
 
100 เยน ร้านใหญ่รองรับทุกความต้องการ  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับความพลุกพล่าน และแสงสียามค่ า

คืนของชินจูกุ 
 
 ค่ า อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในรายการทัวร์ (เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่างจุใจ) 

พักที่ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
                   https://www.princehotels.co.jp/sunshine/ 
 
 

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/


วันที่สี่      คามาคุระ – วัดพระใหญ่ไดบุตซึ – นั่งรถไฟเอโนะเด็น – โยโกฮาม่า -   
           พิพิธภัณฑ์ราเมง – มินาโตะมิไร – โกดังแดงโยโกฮาม่า - World Porters – โตเกียว 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ(Kamakura) เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว มาเที่ยว

ได้ง่ายๆห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น พระใหญ่(Daibutsu) หรือที่ได้รับการขนานนามว่า “Great 
Buddha of Kamakura” พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดโคโตคุอิน(Kotokuin 
Temple,Daibutsu Temple) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญมากๆของเมืองคามาคุระทีเดียว 

 
 

 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟฟ้าสายเอโนะชิมะ (Enoshima Dentetsu Line) คือรถไฟ

สายยอดนิยมตั้งแต่ในหมู่คนท้องถิ่นไปจนถึงนักท่องเที่ยว มีชื่อที่เรียกกันง่ายๆ โดยทั่วไปว่า “เอโนะเด็น 
(Enoden)” เป็นรถไฟท้องถิ่นที่ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวคามาคุระ (Kamakura) และเกาะเอโนะชิมะ 
(Enoshima Island) เป็นเรื่องแสนสะดวกสบาย จากภายในขบวนรถมองออกไปจะเห็นทิวทัศน์ข้างทางและวิว
ทะเลสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้นเดินทางไปยัง โยโกฮาม่า(Yokohama)เมืองหลวงของจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ที่มี

ประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 3 ล้านคนท าให้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่นรองจากโตเกียว อยู่ห่างจาก
โตเกียวไปทางใต้เพียงประมาณ 30 นาที 



ต่อกันด้วย พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมง ไม่ว่าจะเป็นประวัติความ
เป็นมา, ชนดิของราเมง ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ปุ่น มีการจัดแสดงเส้น
ราเมง น้ าซุป ท้อปปิ้ง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชั้นที่สองนั้น จะมีการจัดบรรยากาศจ าลอง
ของถนนและอาคารบ้านเรื่องของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมงได้รับความ
นิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมงที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณ 9 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม และหากใคร
อยากจะทานราเมงหลายๆร้าน ก็สามารถสั่งแต่ละชามเป็นไซส์เล็กได้ 

 เที่ยง รับประทานอาหาร ลิ้มลองราเม็ง หลากหลายรสชาติ 

 

 

 

 

 

บ่าย  น าท่านสู่ย่านมินาโตะ มิไร/มิเรอ ิ-Minato Mirai  ตั้งอยู่ในเขตริมทะเลของเมืองโยโกฮาม่า มีชื่อว่า 
“harbor of the future” เดิมเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่จนกระทั่งปี 1980 ได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่ง
อาคารขนาดสูงใหญ่มากมาย รวมถึง Landmark Tower ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุด(296 เมตร)ในปี 1993-2014 
นอกจากนี้ยังมี แหล่งช้อปปิ้ง โรงแรม ศูนย์ประชุม สวนสนุก บ่อน้ าพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และสวนสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โกดังแดง Yokohama Red Brick Warehouse  ศูนย์รวมความบันเทิง (Aka Renga Soko) นับเป็น

อาคารคู่ที่เป็นจุดเด่น ที่รวบรวมร้านขายงานศิลปะ ,ย่านประวัติศาสตร์, ร้านอาหาร และแม้กระทั่งสนามเด็กเล่น 
ตั้งอยู่ที่ Minato Mirai ถัดจากท่าเทียบเรือ ย่านโยโกฮาม่า 

 
บรรยากาศสบายๆของตึกแดงหลังนี้ ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นอาคารที่ครบครัน 

ขนาดมหึมา สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง ซึ่งส าหรับประเทศญี่ปุ่นแล้ว นับว่าไม่ธรรมดาเลยที่เดียว สถานที่แห่งนี้
ประกอบไปด้วยอาคารหลักสองอาคารทอดขนานกันไป เปิดพื้นที่ตรงกลางให้เป็นเหมือนสนามหญ้า การตกแต่ง



ภายในก็ใช้อิฐ, พื้นไม้เนื้อแข็ง,และเพดานโล่ง ให้ความรู้สึกธรรมชาติแถมมีเสน่ห์ เก๋ไปอีกแบบ ท าให้สถานที่นี้
สวยงามเหมาะแก่การมาเยือน 

 
 
 
 
 
 
ห้างสรรพสินค้าเวิล์ดพอร์ตเตอร์(World Porters) ตั้งอยู่ที่ย่านมินาโตะ มิไร/มิเรอิ (Minato Mirai 21) 

ภายในเมืองโยโกฮาม่า(Yokohama) เรียกได้ว่าเป็นห้างสรรพสินที่มีขนาดใหญ่พอตัว ร้านค้าภายในนี้ก็มีความ
หลากหลายมีทั้งร้านอาหาร เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ภายในบ้าน โรงภาพยนตร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 
ศูนย์ความบันเทิง และซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งช็อปปิ้งที่ถ้าอยากซื้อหาอะไรน่าจะตอบ
โจทย์ได้ไม่ยากนักของเมืองโยโกฮาม่า 

 
 ค่ า อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกซื้อรับประทานได้ในศูนย์อาหารของ World 

Porters 
พักที่ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

                   https://www.princehotels.co.jp/sunshine/ 
 

วันที่ห้า   ตลาดปลาซิกิจิ -โอไดบะ – ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว –  ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์   
           เล็ท – สนามบินฮาเนดะ – สิงคโปร ์
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่  ตลาด
ปลาซึกิจิ ( Tsukiji Fish Market ) ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว  จะได้สัมผัสบรรยากาศการประมูล
อาหารสด และ เป็นแหล่งรวมร้านซูชิและอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆ มากมาย เพราะมีข้อได้เปรียบตรงที่อยู่ใกล้
กับแหล่งวัตถุดิบ 
 
 
 

 

 

 

 

 



เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ(Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าว
โตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว(DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่ง
บันเทิง เปิดให้บริการเมื่อปี 2012 จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้มที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ใน
ตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย หากใครที่ชื่น
ชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษ ยังมีนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

 

น าท่านช้อปปิ้งที่ ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท(Shisui Premium Outlet) เป็นเอาท์เล็ทที่ อยู่ใกล้กับสนามบิน
นาริตะ เป็นบริษัทเดียวกับ Gotemba Premium Outlet ภายในมีร้านค้าที่เป็นแบรนด์ทั้งจากญี่ปุ่นและจาก
ต่างประเทศ มีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้านค้า 

 เที่ยง รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย 

จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
 
22:55น.  น าท่านออกเดินทางสู่ สิงคโปร์  โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

SQ635 บริการ อาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง 

วันที่หก      สิงคโปร์ – ภูเก็ต 

04.55น. ถึงสิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.30 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต โดยสายการบินซิลแอร์ เที่ยวบิน MI752 
09:35น. น าท่านเดินทางถึง สนามบินภูเก็ต โดยสวัสดภิาพ 

 



หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

อัตราค่าบริการ    
ส าหรับผู้เดินทางคณะ   15 ท่าน  
ท่านละ  49,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ขวบ พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง ท่านละ 39,900 บาท 
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 6,000 บาท 
 

ส าหรับผู้เดินทางคณะ   20 ท่าน  

ท่านละ  46,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ขวบ พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง ท่านละ 37,900 บาท  

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 6,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 ค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าน  าหนักสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ น  าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ ประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ตลอดทั งทริป 3,000 เยน / คน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 กรณีปรับเพ่ิมอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบินฯ  


