
 

 

 

 
 

               
 



 

 

** ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วย “ทุ่งดอกทวิลิป” หลากสสีนัสดใส ณ “สวนฮติาชิ ซีไซต์ พาร์ค” 
** ชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนอาชิคางะ สวนดอกไม้นานาชนิดขนาดใหญ่สามารถเพลดิเพลนิได้ไมรู้่จบ 
** ชม “ปราสาทสึรุกะ” โดดเดน่ที่ตวัปราสาทสขีาว ล้อมรอบด้วยต้นซากรุะอยา่งสวยงาม 
** ลอ่งเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ 
** เปลีย่นอิริยาบถสูก่ารนัง่ “รถไฟชินคนัเซน” ซึง่เป็นรถไฟวิ่งเร็วที่สดุในญ่ีปุ่ น 
** ตื่นตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน  

** เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติที่สวยงามในทกุๆโค้งที่ ภเูขาฮาจิมันไต 
** ให้ทา่นได้ผอ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ่มไมอ่ัน้ 
** บริการทา่นด้วยน า้ดื่มที่ญี่ ปุ่นทา่นละ 1ขวด/วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 19 - 25 เมษายน 2562 
     

 (หากท่านมีจองตัว๋ภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที ่ก่อนจองตัว๋ดว้ยค่ะ) 
 
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมิู - สนามบนินาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
22.10 น. เหินฟา้สู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาท้องถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วันที่สอง พระพุทธรูป อุชคุิ ไดบุทส ึ- สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบนัโจ 
06.20 น.  เดินทางถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
 นําทา่นชม “พระพุทธรูป อุชคุิ ไดบุทส”ึ ที่ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊ควา่ เป็นรูปปัน้พระพทุธรูปปางยืน ท่ีหลอ่จากทอง

สมัฤทธ์ิท่ีสงูท่ีสดุในโลก จากความสงูถึง 120 เมตร ทาํให้สามารถมองเห็นได้ตัง้แตใ่จกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดยีว แตไ่ฮไลท์
ของที่นี่ไมไ่ด้เป็นเพยีงที่สกัการะพระพทุธรูปองค์ใหญ่อยา่งเดยีวเทา่นัน้ แตย่งัสามารถเข้าไปยงับริเวณภายในรูปปัน้และขึน้ไป
ยงัจดุที่เป็นหอสงัเกตการณ์ในระดบัความสงูที่ 85 เมตร ซึง่จะอยูต่รงสว่นของหน้าอกพระพทุธรูป เป็นจดุที่สามารถมองเห็นววิ
ในมมุด้านกว้างได้ทัง้หมด บนชัน้นีจ้ะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าตา่งอยูด้่วยกนั 4 ด้าน ในวนัท่ีฟา้เปิดจะสามารถมองเห็นภเูขาไฟ
ฟจิูได้จากตรงนีอ้กีด้วย (รวมค่าเข้าสวน แต่ไม่รวมค่าลิฟท์) 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้นําทา่นชมสวนดอกไม้อนัสวยงาม “สวนฮติาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพืน้ท่ีติดกบัมหาสมทุร

แปซิฟิก ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัอิบะระกิ  ภมูิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน มีดอกไม้ประจําฤดกูาลหลายสายพนัธุ์หมนุเวียนออกดอก
อวดโฉมให้ชมกนัได้ทัง้ปี สาํหรับทริปนีท้า่นจะได้ชม “ดอกทิวลิป” สสีนัสดใสมากกวา่ 250,000 ต้น ประมาณ 250 สายพนัธ์ 
บรรยากาศจะเหมือนดงัโลกของนิทานท่ีมีดอกทวิลปิสสีนัสดใส ท่ีจะบานอวดความสวยงามให้ชมกนัเต็มพืน้ท่ี..(ความสวยงาม
ของดอกไมข้ึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)  
จากนัน้นําทา่นสู ่“เมืองเซนได” เพื่อช้อปปิง้ “ย่านอิจิบันโจ” ยา่นท่ีครอบคลมุการเช่ือมตอ่ของถนนหลายเส้นทางในยา่น



 

 

ดาวน์ทาวน์กินพืน้ท่ีรูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ (Ichibancho) และถนนชโูอโดริ(Chuo dori) ซึง่มขีนาดใหญ่ที่สดุของภมูิภาค
โทโฮค ุประกอบด้วยร้านค้าตา่งๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเปิล้สโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสือ้ผ้า และร้านจําหนา่ยของที่
ระลกึตา่งๆ เป็นต้น 
 รับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ ย่านอิจิบนัโจ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,500 เยน) 

  พกัที่ HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

   
 
วันที่สาม เมืองมัตสชึิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมตัสึชิมะ - น่ังรถไฟท้องถิ่น - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ -  

วัดชซูอนจิ - เทศกาลชมซากรุระ ณ คิตะคามิเทนโชจิ - เมืองโมริโอกะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําทา่นเดินทางสู ่“เมืองมัตสึชิมะ” เมืองทีถื่อได้วา่เป็น 1 ใน 3 เมอืงที่มีบรรยากาศที่คงความเป็นธรรมชาติไว้มากที่สดุ เพื่อนํา
ทา่นเดินทางสู ่“วัดโกไดโดะ” เป็นพระอโุบสถขนาดเลก็บนเกาะตดิกบัทา่เรือมตัสชิึมะ เนื่องจากตัง้อยูใ่นตาํแหนง่ที่โดดเดน่ ทาํ
ให้วดัแหง่นีก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมตัสชิึมะ ถกูสร้างขึน้ในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค์ ซึง่ก่อตัง้โดย
พระสงฆ์ที่ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปัน้จะถกูนาํมาให้ประชาชนได้ชมกนัทกุๆ 33 ปี อาคารหลงัปัจจบุนันี ้
ได้รับการบรูณะขึน้ใหมใ่นปี 1604 โดยตระกลูดาเตะ ต้นตระกลูผู้ก่อตัง้และปกครองเมืองเซนไดในยคุแรก วดัแหง่นีจ้ะเปิดให้
ชมทกุ 33 ปี ซึง่ลา่สดุเพิ่งเปิดให้ชมเมื่อปี 2006 ที่ผา่นมา การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสัน้ๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาล
เจ้าเรียกวา่ ซคึาชิบาชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหวา่งไม้กระดาน เมือ่เดินข้ามจะมองเห็นพืน้นํา้ด้านลา่ง มกัมีคูรั่กมาจงูเมื่อข้าม
สะพานเพราะเช่ือวา่ จะทําให้สานสมัพนัธ์แหง่รักแนบแนน่ยิง่ขึน้ อิสระให้ทา่นได้ชมววิ “อ่าวมัตสชึิมะ” อา่วที่ประกอบด้วย
เกาะเลก็ๆกวา่ 200 เกาะที่ปกคลมุด้วยป่าสน สมัผสัความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ระหวา่งผืนทะเลกบัท้องฟา้ในบรรยากาศ
ตามฤดกูาลทัง้ 4 และยงัเป็นท่ีได้รับการยกยอ่งวา่เป็นอา่วที่มีความสวยงามมากที่สดุ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นจากนัน้นําทา่นเปลีย่น
อริยาบถ “น่ังรถไฟท้องถิ่น” ให้ทา่นทดลองใช้บริการรถไฟในญ่ีปุ่ นท่ีมีช่ือเสยีง และได้ช่ือวา่เป็นการคมนาคมที่เป็นท่ีนิยมที่สดุ
ของคนญ่ีปุ่ น ทา่นจะสนกุสนานกบัการนัง่รถไฟเพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหมอ่ีกรูปแบบหนึง่พร้อมชมบรรยากาศสองข้างทาง 
นําทา่นสู ่“หุบเขาเกบเิคอิ (Geibikei)” เป็นหบุเขายาวประมาณ 2 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการกดัเซาะหินปนูของแมน่ํา้สะเทะซกึา
วา่ หน้าผาสงูประมาณ 100 เมตรตัง้ตระหงา่นอยูส่องฝ่ัง และนําทา่น “ล่องเรือแจวเกบิเคอ”ิ ทา่มกลางกระแสนํา้ที่ไหลอยา่ง
เงียบๆ ให้ทา่นได้สมัผสัธรรมชาตอินัสวยงามบนเรือท้องถ่ิน โดยมคีนแจวเรือลอ่งไปตามแมน่ํา้และขบักลอ่มร้องเพลง “เกบิโออิ
วาเกะ” รับฟังบทเพลงไปพร้อมกบัความงามของแมกไม้ที่สลบัสปีกคลมุตามแกง่ผาเบือ้งบน และชมปลาธรรมชาติทีแ่หวกวา่ย
ในสายนํา้ด้านลา่งตลอดเส้นทางนี ้
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

http://www.talonjapan.com/zuiganji-temple/


 

 

 นําทกุทา่นชม “วัดชูซอนจิ” เป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วทีม่ีช่ือเสยีงที่สดุของเมืองฮิราอิซมูิ ก่อตัง้ขึน้ในปี 850 เป็นวดัของ
พระพทุธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารตา่งๆสบิกวา่หลงัในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ แตห่ลงัจากการลม่สลายของตระกลูฟจิู
วาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจบุนัจึงเหลอือาคารดัง้เดิมเพียง 2 หลงั อาคารท่ีมีช่ือเสยีงมากที่สดุ คือ อาคารคอนจิคิโดะมี
ลกัษณะคล้ายกบัศาลทองคําของวดัคินคะคจิุในเกียวโต แตม่ีอาคารครอบไว้อกีชัน้หนึง่เพื่อปอ้งกนัการถา่ยภาพ และห้องโถง
เคียวโซะใช้เป็นพืน้ท่ีสาํหรับเก็บคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาซึง่ถกูสร้างขึน้ก่อนอาคารคอนจิคิโดะถงึ16ปี จากนัน้นําทา่นสู ่
“เทศกาลชมซากรุระ ณ คิตะคามิเทนโชจ”ิ ที่ริมแมน่ํา้คิตะคามซิึง่มต้ีนซากรุะเรียงรายมากกวา่ 10,000 ต้น โดยจะพร้อมใจ
กนับานสะพร่ังกลายเป็นอโุมงค์ดอกซากรุะท่ีสวยงาม เป็น1ใน3 จดุชมดอกซากรุะท่ีดีที่สดุของภมูิภาคโทโฮคุ (ความสวยงาม
ของดอกซากรุะ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) หลงัจากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มอืง “โมริโอกะ” เพื่อเข้าสูท่ี่พกั 

  รับประทานอาหารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัที่ HOTEL METROPOLITAN MORIOKA หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

    
 

วันที่สี่ ภเูขาฮาจิมังไท - ทามะกาวะออนเซน - ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่น า้ฮิโนคิไน -  
น่ังรถไฟชินคันเซน (Kitakami Station - Sendai Station) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําทกุทา่นชมความสวยงามของ “ภเูขาฮาจิมังไท” ซึง่เป็นภเูขาทีม่ียอดเขาแบนราบ ที่
ความสงู 1,613 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ซึง่นบัเป็นภเูขาที่สงู 1 ใน 3 ของอทุยาน
แหง่ชาติโทวาดะ สามารถชมภมูทิศัน์อนัสวยงามได้จากถนนชมววิสาย Hachimantai 
Aspite ซึง่เช่ือมตอ่ระหวา่งจงัหวดัอากิตะและจงัหวดัอวิาเตะ ระหวา่งทางขึน้เขานีท้า่น
จะได้ชมความสวยงามของกําแพงหิมะสงูสองข้างทาง จากนัน้นําทา่นสู ่“ทามะกาวะ
ออนเซ็น” ตัง้อยูใ่นอทุยานแหง่ชาติโทวาดะ ฮาจิมงัไท แหลง่ซึง่นํา้พรุ้อนคณุภาพ นํา
ทา่นสูบ่ริเวณทางเดินทอ่งเที่ยว  
เพื่อชมแหลง่กําเนิดนํา้พรุ้อน ที่มคีวนัขาวโพยพุง่จากพืน้ดินสูอ่ากาศด้านบน 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทกุทา่นชม “หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ” ถ่ินท่ีอยูข่องซามไูรในจงัหวดัอากิตะซึง่มีช่ือเสยีงในด้านประเพณีของซามไูร 
ประกอบด้วยบ้านพกัอาศยัประมาณ 80 หลงัคาเรือน ซึง่เป็นอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมซามไูรแบบดัง้เดิมอนัเป็นตวัอยา่งที่ดี
ที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น และทกุทา่นจะได้ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ สายพนัธุ์ชิดาเระซากรุะนบัหลายร้อยต้น ที่จะบาน
ในช่วงฤดใูบไม้ผล ินอกจากนีท้กุทา่นยงัสามารถชมซากรุะสายพนัธุ์โยชิโนะ ที่ถกูนํามาปลกูบริเวณ ริมแม่น า้ฮิโนคไิน ซึง่เป็น
แมน่ํา้ที่ไหลไปทัว่ทัง้เมืองคาคโุนดาเตะ ที่น่ียงัเป็นสถานท่ีปิกนกิและชมดอกซากรุะของชาวญ่ีปุ่ นอกีด้วย (ความสวยงามของ
ดอกซากรุะ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) จากนัน้นําทา่นเปลีย่นอิริยาบถสูก่าร “น่ังรถไฟชินคันเซน” รถไฟวิ่งเร็วที่สดุในญ่ีปุ่ นและ



 

 

เคยได้ช่ือวา่เป็นรถไฟที่ “วิ่งเร็วทีส่ดุในโลก” โดยรถไฟชินคนัเซนมสีถิติการเดินรถคลาดเคลือ่นจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 
วินาทีเทา่นัน้  (นัง่ระยะทาง Kitakami Station - Sendai Station , สถานีรถไฟสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม) 

  รับประทานอาหารคํ่าแบบอสิระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
 พกัที่ HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

    
 

วันที่ห้า ปราสาทสึรุกะ - พิพิธภณัฑ์สาเกไอซุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อัน้ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นชม “ปราสาทสึรุกะ” ที่ถกูสร้างขึน้ในปี1384 มีการเปลีย่นผู้ปกครองมาหลายครัง้ในช่วงที่ยงัเป็นภมูิภาคไอซุ และถกู
ทําลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี1868 ซึง่เกิดการจลาจลตอ่ต้านรัฐบาลสมยัเมจิ ทําให้สิน้สดุยคุศกัดินายดึอาํนาจทา่นโท
คกุาวา่โชกนุ ตอ่มาปราสาทได้ถกูฟืน้ฟขูึน้มาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี1960 เสร็จสมบรูณ์ในปี2011 หลงัคาเดิมซึง่เป็นสเีทากลบั
กลายเป็นสแีดง เป็นเอกลกัษณ์ไมซ่ํา้กบัปราสาทแหง่อื่นในญ่ีปุ่ น ปราสาทแหง่นีล้้อมรอบด้วยสวนสาธารณะสรุึกะในชว่งฤดู
ใบไม้ผลปิระมาณกลางเดือนเมษายนที่น่ียงัเป็นสถานท่ีชมดอกซากุระที่ได้รับความนยิมอีกแหง่หนึง่ของนกัทอ่งเทีย่วและชาว
ญ่ีปุ่ น (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ)  จากนัน้นําทา่นชม “พิพิธภณัฑ์สาเกไอซุ” ที่น่ีจดัแสดง
นิทรรศการประวตัิศาสตร์การพฒันาเทคนิคและกระบวนการผลติเหล้าสาเกประจําเมืองไอซุ ซึง่มคีวามเช่ียวชาญเป็นอยา่งมาก 
ผู้ เข้าชมจะได้เรียนรู้ขัน้ตอนการผลติทัง้แบบดัง้เดมิ และแบบทนัสมยั อปุกรณ์จําเป็นตา่งๆ และลองลิม้รสสาเก นอกจากนีย้งัมี
ร้านจําหนา่ยของที่ระลกึเลก็ๆอกีด้วย 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นชม “โตรกผาโทโน เฮทสึริ” จดุชมววิในเขตมินะมิไอส ุจงัหวดัฟกุชิุมะ เป็นหบุเขาที่อยูต่ดิกบัแมน่ํา้โอะกะวะ ได้รับการ

จดัให้เป็นอนสุรทางธรรมชาติที่มคีวามสาํคญั ในภาษาพดูท้องถ่ินคําวา่ เฮทสริึ หมายถงึ “หน้าผา” หินนีก้่อตวัโดยการกดัเซาะ
เป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ล้านปี และกลายเป็นหอคอย จงึเป็นท่ีมาของช่ือโทโน เฮทสริึ (หอคอยหน้าผา) ทา่นสามารเที่ยวชม
ทัง้สองฝ่ังได้โดยเดินข้ามสะแพนแขวนท่ีสร้างไว้พาดผา่น จากนัน้นําทา่นสู ่“หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมูบ้่านโบราณที่อดตีเคยเป็น
เมืองสาํคญัในยคุเอโดะถกูสร้างเมื่อหลายร้อยปีกอ่น เป็นบ้านชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณที่มงุหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกนั
สองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบ้่านโออจิุจคูไุด้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นเขตอนรัุกษ์สิง่ปลกูสร้างอนัทรงคณุคา่ของชาติ ซึง่ในปัจจบุนัหมูบ้่านโบราณหลายหลงัในโอะอชิุ จคูไุด้รับการ
บรูณะใหม ่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลกึ ร้านค้าขายสนิค้าพืน้เมือง ร้านอาหารและที่พกัแบบญ่ีปุ่ นเพื่อดงึดดูนกัทอ่งเที่ยว 
ปัจจบุนัมีนกัทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ้่านนีก้วา่ 1.2 ล้านคนตอ่ปี 
 พกัที่ HOTEL NASU SUN VALLEY หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 



 

 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปยูกัษ์ อนัขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น 
แบบไมอ่ัน้ 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแหง่นี ้ทา่นจะได้สมัผสักบัการอาบนํา้แร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพือ่ผอ่น
คลายความเมือ่ยล้า การอาบนํา้แร่ จะทําให้ เลอืดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผอ่นคลายความ
เมื่อยล้า และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

    
 

วันที่หก สวนดอกไม้อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์เลต็ - มหานครโตเกียว - ย่านชนิจูกุ - อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนดอกไม้อาชคิางะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ทําให้ทา่นสามารถเพลดิเพลนิได้ไมรู้่จบ และ
ที่น่ียงัได้รับเลอืกจากCNNเป็น10 แหลง่ทอ่งเที่ยวในฝันของโลกปี 2014 เพียง 1 เดียวในญ่ีปุ่ นอีกด้วย ทกุทา่นสามารถเดิน
ถ่ายรูปเก็บความสวยงามของอโุมงค์วิสทีเรียได้ตามอธัยาศยั อีกทัง้ภายในสวนยงัมีดอกไม้นานาชนิดอีกด้วย (ความสวยงาม
ของดอกวิสทีเรีย..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ)   
จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ “ซาโนะ เอาท์เลต็” ศนูย์รวมแหง่สนิค้าชัน้นํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้า 
เป็นต้น เพื่อให้ทา่นได้ช้อปปิง้ และเลอืกซือ้ของฝากอยา่งเต็มที่ 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
นําทา่นเดินทางสู ่“มหานครโตเกียว” เพื่อช้อปปิง้ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแหง่ความเจริญอนัดบัหนึง่ของกรุงโตเกียว ทา่นจะได้พบ
กบัห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึง่จะมีผู้คนนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจดุนดัพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญ
ทา่นเลอืกชมสนิค้ามากมาย อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือ้ผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 
อิสระให้ทา่นได้เพลนิเพลนิกบัการ “เลอืกชมและซือ้” สนิค้าตามอธัยาศยั จากนัน้นําทกุทา่นเดินทางสู ่“อิออนพลาซ่า” ศนูย์
รวมแหง่สนิค้านานาชนดิ ไมว่า่จะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานาชนดิใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าและ
ของฝากได้ตามอธัยาศยั  
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอสิระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
สมควรแกเ่วลา เดินทางสู ่“สนามบินฮาเนดะ” เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

   



 

 

 
วันที่เจด็  สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟา้สูเ่มืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.   เดินทางถงึเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อกีทัง้โรงแรมตา่งๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับยา่น และสถานที่ตัง้ ได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะคาํนงึถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนําเที่ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

เดินทาง  19 - 25 เมษายน 2562 

อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ทา่นขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ 66,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  64,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมม่ีเตียง 62,900 บาท 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 10,000 บาท 
ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) -22,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทําการจองคะ่ 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
o คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  (คา่ทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
o คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
o คา่ธรรมเนียมนํา้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัท่ี 20/12/2561) 
o คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุว้ในรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น) 
o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทาง  ***ไมคุ่้มครองเด็กอายตุํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตทา่นละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
o นํา้ดื่มที่ญ่ีปุ่ นทา่นละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 5 วนั) 
o  



 

 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o คา่ทําหนงัสอืเดินทาง / ตอ่หน้าเลม่หนงัสอืเดินทาง 
o คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 
o คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
o คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 
o คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไมพ่ร้อมคณะ หรือเปลีย่นคนเดินทาง (สอบถามคา่ใช้จา่ยกบัเจ้าหน้าที่) 

 กรุณาแจ้งอยา่งน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o คา่ธรรมเนียมนํา้มนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o คา่ธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพงึพอใจ 
o คา่วซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น ประเภททอ่งเที่ยวระยะสัน้ (สาํหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั มิฉะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่สง่อีเมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจากวนัที่สง่อีเมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีสง่อีเมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วันก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีสง่อเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
o เนื่องด้วยไมต้่องยื่นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไมท่ําการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนสง่เอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชดัเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจ้งพร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงราคาในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมเดินทางไมถ่ึงจํานวนท่ีระบ ุ
o กรณีทา่นมีการเดินทางด้วยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบัเราทราบ ณ วนัท่ีสาํรองที่นัง่ หากไมม่ีการแจ้งเร่ืองไว้ จะไม่

สามารถเรียกร้องคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จากตัว๋เคร่ืองบินดงักลา่วได้ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และภาษีตัว๋ทกุชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถนํามาขอคืนเงินได้  
o ในระหวา่งการทอ่งเท่ียวนี ้หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการได้  
o คา่บริการท่ีทา่นชําระกบัทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชําระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ทําให้ทา่นไมไ่ด้ทอ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ด้  



 

 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นได้ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ยื่นประสงค์จะพํานกัใน
ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทํางาน หรือมวีตัถปุระสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวซีา่ตามปกต)ิ 

o หากทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนือ
อํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนทําให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได้ คณะทวัร์ทา่นอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไมส่ามารถ
รอทา่น ณ สนามบินได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะทาํหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการ
ติดตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พํานกั
อยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะทําหน้าท่ีช่วยเหลอืเจรจา แตอํ่านาจสทิธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลกิหรือลา่ช้าของสายการบิน, อบุตัิเหต,ุ ภยั
ธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทําหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ สมัภาระระหวา่ง
การเดินทาง แตจ่ะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือและคาํนงึถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นสาํคญั 

o เมื่อทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ แล้ว 


