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เดินทาง  :  15 – 21 ตุลาคม 2565 ราคา 95,900.- บาท 
 

ระดับทัวรโ์ปรแกรม  ทริปประหยัด   มาตรฐาน   พรีเม่ียม  
รายละเอียดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ที่พกัระดบั 3 ดาว 
อาหารมาตรฐาน – อัพเกรด 

ทีพั่กระดับ 3 - 4 ดาว 
อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน JL 034 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว)  
ต่อเครื่องบินภายในประเทศ เที่ยวบิน JL143 - สนามบินอาโอะโมะริ –      
เมือง  ฮิโระซาคิ -เก็บผลไม้สดจากสวน “แอปเป้ิล”  -  พิพิธภัณฑ์เนะปุตะ  
หุ่นโคมไฟ - อาโอะโมร ิ

- - - 
AOMORI 

RICHMOND 

03 
อาโอะโมริ - ภูเขาฮัคโคดะ (กระเช้าไฟฟ้า) - โตรกธารน ้าโอะอิราเซะ – 
ท ะ เลส าบ โทวาดะ  – ล่ อ ง เรือท ะเลสาบ โท วาดะ  - อุทยานอัพ พิ  -           
อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

- 01 
 

02 
 

APPI 
ANA CROWN 
PLAZA APPI 

 

04 
อทุยานอพัพิ – อิวาเตะ - เทือกเขาฮะจิมงัไต (โอนมูะ) – ทะเลสาบทาซาวะ – 
หบุเขาดาคิกาเอร ิ – หมู่บา้นซามไูร คาคโุนะดาเตะ - ฮานะมากิ ออนเซ็น - 
อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 05 

HANAMAKI 
ONSEN 

SHUSENKAKU 

 

05 
ฮานะมากิ ออนเซ็น - เมืองฮิระอิซมึิ (จงัหวดัอิวาเตะ) - ศาลาทองชซูอนจิ 
(มรดกโลก) - เมืองอิจิโนะเซะคิ - ลอ่งเรือโตรกเขาเกะอิบิเคะอิ - เมืองเซ็นได 
(จงัหวดัมิยางิ) - เซ็นได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ลท  

06 07 
08 

 

SENDAI 
METROPOLITAN 

06 

เซ็นได - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึ ชิม่ า (มรดกโลก)  - ศาลเจ้าโกะไดโดะ -         
ส ถ านี รถ ไฟ เซ็ น ได  - รถ ไฟ ชิ น กั ง เซ็ น  (ป ระม าณ  1:08 ชั่ ว โม ง )  -                 
สถานีรถไฟโตเกียว  ขึน้รถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ย่านชินจูกุ - อัพเกรดเมนูป้ิงย่าง
แนะน าจากรายการทีวีแชมป์เป้ียน (ไม่อัน้) 

09 10 
11 

 

TOKYO 
KEIO PLAZA 

07 
มหานครโตเกียว - ชมชิบุย่าสแครมเบิลสแควร์ – ช้อปป้ิงย่านฮาราจูกุ - 
สนามบินนานาชาตินารติะ (จงัหวดัชิบะ) - ประเทศไทย  สนามบินสวุรรณภูมิ 
(กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707 

12 13 14 -  

 
 
 
 
 
 

 

ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 

[AOMORI-IWATE-APPI-SENDAI-IWAKI-TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [JL] 
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 >> ไฮไลทข์องทริป << 
- ชม “พิพิธภณัฑเ์นะปตุะขบวนรถลากโคมไฟ” ศลิปะอนังดงามภมูิปัญญาของชาวอาโอโมริ 
- เก็บ “แอ๊ปเป้ิล” สด ๆ จากตน้และอิ่มอรอ่ย อย่างเต็มที่กบัแอ๊ปเป้ิลผลใหญ่ ๆ ที่ปลกูดว้ยวิธีธรรมชาติ 
- นั่ง “กระเชา้ลอยฟ้า” ชมวิวทวิทศันใ์บไมเ้ปลี่ยนสีของ “ภเูขาฮคัโคดะ” ที่มคีวามสงูจากระดบัน า้ทะเลราวๆ 1,324 เมตร 

- นั่งเรอืชมวิวรอบ “ทะเลสาบโทวาดะ” จดุชมใบไมเ้ปลี่ยนสียอดนิยมแห่งหนึ่งของทัง้ภมูิภาคโทโฮคุ 
- พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง (อพัเกรด) ทานและดื่มไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน  
- “ชิบยุ่าสแครมเบิลสแควร”์ แลนดม์ารค์ใหม่แห่งชิบยุ่ากบัจดุชมวิวสดุอลงัการที่ตอ้งไปใหไ้ดส้กัครัง้ 
 

    
  

วนัเสาร ์

15 ต.ค. 65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

19:00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตสิวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R เคานเ์ตอรโ์ดย
สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากที่ผูโ้ดยสารทกุท่านไดร้บั
บตัรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตขูึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตูขึน้เครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอ้ันเน่ืองมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ    
สายการบิน และขอเรียนเชิญผูโ้ดยสารทุกท่านพรอ้มกัน ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครื่องก่อนเวลา
เครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

21:55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแหง่ชาติสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ JL 034 
(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อนดัหมาย) 

 

วนัอาทิตย ์

16 ต.ค. 65 ประเทศญ่ีปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว)  

ตอ่เครื่องบินภายในประเทศ เที่ยวบิน JL143 - สนามบินอาโอะโมะริ – เมืองฮิ

โระซาคิ - เก็บผลไมส้ดจากสวน “แอปเป้ิล”  -  พิพิธภณัฑเ์นะปุตะหุ่นโคมไฟ - 

อาโอะโมริ 
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06:10 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนช ูเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากการผ่านขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเขา้เมือง และตรวจศลุกากรแลว้ 

TRANSFER น าท่านขึน้รถชัตเตอรบ์ัสสาธารณะของทางสนามบินฮาเนะดะ เพื่อเดินทางไปยังสนามบิน
ภายในประเทศ อาคาร D2 เพือ่ท าการรอต่อเคร่ืองบินภายในประเทศสู่ภูมิภาคโทโฮขุ 

09:55 น. เหินฟ้าสูส่นามบินภายในประเทศอะโอะโมะร ิ (จงัหวดัอะโอะโมะร)ิ ตัง้อยู่เหนือสดุบนภมูภิาคโทโฮข ุ
โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 143 

11:10 น. เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศอะโอะโมริ (จงัหวดัอะโอะโมะร)ิ และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย  
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สวนผลไม ้ซึ่งในเมืองฮิโระซะคินีไ้ดร้บัการขายชื่อว่าเป็น “อาณาจักรผลไม”้ ดว้ย

ผลไมห้ลากหลายชนิดที่ปลกูในบริเวณนี้ หนึ่งในนั้น คือ “สวนแอปเป้ิล” ใหท้่านไดส้นุกกับการเก็บ  
ผลแอ๊ปเป้ิลสด ๆ จากตน้และอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่กับแอ๊ปเป้ิลลูกใหญ่  ๆ ที่ปลูกดว้ยวิธีธรรมชาติ     
ไม่มีสารเคมีจึงไดผ้ลใหญ่สีแดงสดทั่วทัง้ลกูและกรอบอีกทัง้รสชาติหวานและหอม รบัประกนัความ
อรอ่ยแน่นอน... น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮิโระซาคิ” ตัง้อยู่ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้จังหวดัอะโอโมะร ิ
ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการคา้ในภูมิภาคและเป็นเมืองที่มีผลผลิตแอปเป้ิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ญ่ีปุ่ น... น าท่านเยี่ยมชม “พิพิธภณัฑเ์นะปตุะขบวนรถลากโคมไฟ” เนะปตุะเป็นเทศกาลที่ถูกจดัขึน้
อย่างงดงามตระการตามากที่สุดอีกเทศกาลหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น โดยจะตกแต่งประดับเป็นโคม
กระดาษท าเป็นรูปที่มีการลงสีสนัสวยงาม รูปต่าง ๆ นัน้จะถูกน ามาจากเรื่องราวที่ถกูเล่าสืบต่อกัน
มา หรือนิทาน หรือความเชื่อ หรือสิ่งที่ตนนับถือของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัย ภายในจะใส่ดวงไฟ 
เม่ือมีการเปิดไฟสาดสอ่งออกมาจะสะทอ้นกบัโคมกระดาษที่ถกูบรรจงแต่งแตม้สีสนั จะยิ่งท าใหเ้นน้
และเห็นถึงความสวยงามสะดุดตาอย่างยิ่ง ซึ่งเทศกาลเนะปุตะนี้จะถึงจัดขึ ้นระหว่างวันที่             
02-07 สิงหาคมของทุกปี และจังหวัดอะโอะโมรินับเป็นเมืองที่จัดเทศกาลเนปุตะที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย...  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั AOMORI RICHMOND HOTEL หรอืเทียบเท่า 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3Dhirosaki%26rls%3Dcom.microsoft:th:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADRA_enTH429%26biw%3D1366%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aomori_Prefecture&usg=ALkJrhgYP9fYxSIHUWF1Y8puDMRslfJzZw
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วนัจนัทร ์

17 ต.ค. 65 อาโอะโมริ - ภู เขาฮัคโคดะ (กระเช้าไฟฟ้า) - โตรกธารน ้ าโอะอิราเซะ – 

ทะเลสาบโทวาดะ – ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ - อุทยานอพัพิ - อาบน ้าแร่ญ่ีปุ่น

ธรรมชาติ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าทา่นเดินทางสู ่ “ภเูขาฮคัโคดะ” เพื่อน าทา่นขึน้ “กระเชา้ไฟฟ้า” ชมความงดงามของธรรมชาติที่
เกิดขึน้เอง สมัผสัฤดกูาลแห่งการรอคอยของใบไมเ้ปลี่ยนสี ดว้ยทศันียภาพอนังดงามในมมุมองพา
โนรามา่บนกระเชา้ไฟฟา้ไดท้ั่วทัง้บรเิวณ ฤดกูาลแห่งใบไมเ้ปลี่ยนสีคือช่วงที่ตน้ไมต้อ้งการประหยดั
พลงังานในการผลติสารสีเขียวที่ใบเพราะว่าอีกไม่นานจะถึงฤดหูนาวซึ่งแหง้แลง้ ตน้ไมต้อ้งสะสม
พลงังานของตวัเองไวใ้ชใ้นช่วงนัน้จึงตอ้งหยดุปลอ่ยสารสีเขียว จึงเกิดสีเหลืองหรอืแดงขึน้มาแทนที่ 
ซึ่งในแต่ละปีโซนการเปลี่ยนสีจะเริ่มจากที่สงูที่สดุ และไลล่งไปยงัพืน้ที่ที่ต  ่า ฉะนัน้เราจะสามารถชม
ใบไมเ้ปลี่ยนสีไดใ้นช่วงเดียวของปีเท่านัน้ เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติ จึงไม่แปลกที่ภมูิภาค
โทโฮขไุดร้บัการโหวตใหเ้ป็นที่ที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีที่สวยที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
และฤดกูาลในแต่ละปี)... น าท่านเดินทางผ่าน “โตรกธารน า้โอะอิระเซะ” ซึ่งเป็นสายน า้ที่ไหลมาจาก 
“ทะเลสาบโทวาดะ” จากตน้น า้สูป่ลายน า้เป็นระยะทางยาวถึง 14 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นทางที่โคง้ลดั
เลาะไปตามช่องว่างของภเูขานอ้ยใหญ่ที่เรยีงรายไปมา ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบัความงามของธรรมชาติที่
ซอ่นตวัอยู่อย่างสงบรอคอยการมาของนกัเดินทางที่รกัธรรมชาติ... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร       

        
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่“ทะเลสาบโทวาดะ” เพ่ือน าท่านชมทศันียภาพที่สวยงาม ไดถ้กูเปรยีบเปรยว่าเป็น

แหล่งที่ถูกคน้พบอญัมณีมากที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีน า้ตกและสายน า้เชี่ยวในบางช่วงที่ไหล
ผ่านโขดหินและเนินผืนป่าเรียงรอ้ยไปตามจุดต่าง ๆ ไหลลงทะเลสาบไดอ้ย่างวิจิตรบรรจงสวยมาก 
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แหลมนาคายาม่า และแหลมโองรูะเป็นจดุชมใบไมเ้ขียวขจีในยามฤดรูอ้นและใบไมส้ีแดงสดยามฤดู
ใบไมเ้ปลี่ยนสี และทะเลสาบโทวาดะเป็นทะเลสาบแบบหลมุปลอ่งภเูขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ โดยมี
ขนาดที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 12 ของประเทศญ่ีปุ่ น ความลึกสดุ 327 เมตร น า้จากทะเลสาบนีจ้ะไหลลง
สู่แม่น า้โอะอิราเซะ ท าใหเ้กิดสายน า้ที่ไหลผ่านเมืองส าคญัต่าง ๆ ในภูมิภาคโทโฮขุอีกมากมาย… 
น าท่าน “นั่งเรือชมวิวรอบทะเลสาบโทวาดะ” จากบนเรือเราจะได้เห็นวิวผืนน ้าทะเลสาบเฉดสี
รอ้นแรงของใบไมเ้ปลี่ยนสีตัดกับทะเลสาบสีไพลิน ท าใหท้ี่น่ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสียอดนิยมแห่ง
หนึ่งของทัง้ภูมิภาคโทโฮคเุลยก็ว่าได้ นอกจากวิวทะเลสาบและภเูขาแลว้ ระหว่างล่องเรือเราจะเห็น
เกาะเล็ก ๆ ชื่อ Ebisu Daikoku Island เกาะที่มีแลนด์มารก์คือศาลเจ้าเล็ก ๆ และรูปป้ัน The 
Bronze Statue of Maidens รู ป ป้ั น ห ญิ ง เ ป ลื อ ย คู่ ใ น ท่ า ยื่ น มื อ เ ข้ า ห า กั น  เ ป็                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
นผลงานของ คณุโคทาโร ทาคะมรูะ กวีและประติมากรชาวญ่ีปุ่ นอีกดว้ย…  
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ANA CROWN PLAZA APPI HOTEL หรอืเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  
พเิศษ ณ สถานทีพ่กัแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพกัผอ่นจากการทีไ่ดเ้หนด็

เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิ
และเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสบืทอดต่อมากนัเป็น
อย่างด ี เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ 

วนัองัคาร 

18 ต.ค. 65 อุทยานอพัพิ – อิวาเตะ - เทือกเขาฮะจมิงัไต (โอนูมะ) – ทะเลสาบทาซาวะ – 

หุบเขาดาคิกาเอริ – หมู่บา้นซามูไร คาคุโนะดาเตะ - ฮานะมากิ ออนเซ็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดั “อิวาเตะ” ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของภมูิภาคโทโฮข ุทางตอนเหนือของจงัหวดั
ติดกบัจงัหวดัอะโอะโมะริ ทางตะวนัตกติดกบัจงัหวดัอะคิตะ ทางตอนใตต้ิดกบัจงัหวดัมิยากิ มีพืน้ที่
ทัง้หมดประมาณ 15,378 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากจังหวัด 
ฮอกไกโด จังหวัดอิวาเตะยังมีภูเขาที่ไดช้ื่อว่าเป็น “ภูเขาไฟฟูจิที่สอง” อีกดว้ย และมีสินคา้ขึน้ชื่อ 
ไดแ้ก่ เนือ้ววัมาเอะซาว่า แอปเป้ิลเอะซาชิ สาหรา่ยซนัริควุาคาเมะ ขนมนมับุเซ็มเบ ้และราเม็งชื่อดงั
สามชนิด (ราเม็งเย็น จะจะเม็ง วันโกะโซบะ)... ใช้เสน้ทาง “ที่ราบสูงฮะชิมันไต” ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
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เทือกเขาทางภาคเหนือของภูมิภาคโทโฮขุซึ่งพาดผ่านถึง 3 จังหวดัไดแ้ก่ อะโอะโมะริ อะคิตะ และ   
อิวาเตะ เทือกเขานีน้บัเป็นขมุทรพัยท์างธรรมชาติ ที่มีพืชพรรณหลากหลายกว่า 160 ชนิด มีเสน้ทาง
เดินป่าและบ่อน า้พุรอ้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาและทะเลสาบ  อากาศจะเย็นตลอดปี... 
จากนั้นน าท่านชม “ทะเลสาบทาซาวะ” ตั้งอยู่ทางใตข้องอุทยานแห่งชาติ โทวาดะ – ฮาจิมันไต     
เป็นทะเลสาบอนัเกิดจากหลมุปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภเูขาที่ระเบิดพ่นเถา้ลาวา
แล้วเย็นและยุบ ที่สวยงามซึ่งไม่ได้รับการพัฒนามากเกินไปและยังคงรักษาบรรยากาศที่ เป็น
ธรรมชาติและเรียบง่ายเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สดุของญ่ีปุ่ นโดยมีความลึกถึง 423 เมตร เป็นทะเลสาบ
ที่หนาวแค่ไหนน า้ก็ไม่แข็งตัว ใกลก้ับเสาโทริอิสีแดงมีตน้ไมเ้จ็ดสี ซึ่งมีตน้ไมเ้จ็ดชนิดที่เติบโตจาก
ตน้ไมต้น้เดียว(ที่มีรัว้ไมล้อ้มตน้ไมไ้ว)้ บางคนเรียกว่าศาลเจ้ามังกร เพราะเป็นที่ประดิษฐานของ   
ทัตสึโคฮิเมะ (เจา้หญิงทัตสึโกะ รูปป้ันส าริด) ในต านานที่กลายเป็นเทพเจา้มังกร มีรูปป้ันของเจา้
หญิงในบริเวณศาลเจา้ดว้ยแต่ดา้นล่างล าตวัลงไปจะเป็นงู ศาลเจา้โกซาโนะอิชิจึงเป็นที่รูจ้ักกันใน
นาม “เทพผูพ้ิทกัษ์แห่งความงาม” และไดร้บัความนิยมในแง่ของการขอพรใหม้ีรูปรา่งหนา้ตาดีและ
เป็นที่รกัใคร่ ซึ่งลว้นแลว้แต่มาจากต านานของเจา้หญิงทัตสึโกะผูป้รารถนาอยากมีความงามและ
อ่อนเยาว ์

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     
น าท่านเดินทางสู ่“หบุเขาดาคิกาเอริ” แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองเซมโบก ุจงัหวดัอาคิตะ 
ที่น่ีถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากที่สดุในภูมิภาคโทโฮคุ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูใบไมร้่วง ที่เหล่าใบไมต้่างพรอ้มใจกันเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดงและเหลือง ตัดกับสีฟ้า
ของแม่น า้ทามะ ที่ไหลผ่านบริเวณช่องเขา ซึ่งเป็นเอกลกัษณป์ระจ าสถานที่แห่งนีแ้ละไดก้ลายเป็น
พืน้ที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีที่เหล่าบรรดาผูท้ี่ชื่นชอบการชมใบไมเ้ปลี่ยนสีต่างรูจ้กักนัเป็นอย่างดี  ส าหรบั
จุดชมวิวใบไมเ้ปลี่ยนสีและจุดถ่ายรูปที่แนะน า คือ “สะพานคามิโนะอิวะฮาชิ” สะพานเก่าเก่าแก่
ที่สดุของเมืองอาคิตะ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1926 เป็นสะพานสีแดงสดที่ทอดยาว 80 เมตรพาดผ่าน
แม่น า้ทามะ เมื่อเดินเขา้ไปในสะพาน คณุจะไดร้บัชมภาพของหบุเขาที่อยู่ลอ้มรอบที่ปกคลมุไปดว้ย
สีเหลืองและสีแดงของใบไมเ้ปลี่ยนสีที่ผลิบานสะพรั่งอวดสายตานกัท่องเที่ยวใหไ้ดร้บัชม แน่นอนว่า 
คณุจะตอ้งตกหลมุรกักบัความสวยงามจนตอ้งหยิบกลอ้งถ่ายรูปขึน้มาเก็บภาพความประทบัใจกัน
อย่างแน่นอน… จากนั้นน าท่านชม “หมู่บา้นซามูไร คาคุโนะดาเตะ” ประกอบดว้ยบา้นพักอาศัย
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ประมาณ 80 หลงัคาเรือน ซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมซามไูรแบบดัง้เดิมอนัเป็นตวัอย่างที่ดีที่สดุ
ของประเทศญ่ีปุ่ น บรเิวณชมุชนมีถนนกวา้งขวาง ปัจจบุนับา้นซามไูรในคาคโุนะดาเตะบางหลงัยงัมี
เชือ้สายซามูไรรุ่นหลังอาศัยอยู่ และมีจ านวน 6 หลังที่เปิดใหเ้ขา้ชม ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตของ
ซามไูรในสมยัก่อน วตัถโุบราณ อาทิ ชดุเกราะซามไูร ดาบที่อนญุาตใหเ้ราลองสมัผสัหรือยกได ้และ
สวนญ่ีปุ่ นงามๆ บางแห่งยงัเปิดเป็นคาเฟ่ในบา้นซามไูรอีกดว้ย 
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั HANAMAKI ONSEN HOTEL SENSHUKAKU หรอืเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  
พเิศษ ณ สถานทีพ่กัแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพกัผอ่นจากการทีไ่ดเ้หนด็

เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิ
และเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสบืทอดต่อมากนัเป็น
อย่างด ี เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ 

วนัพุธ 

19 ต.ค. 65 ฮานะมากิ ออนเซ็น - เมืองฮิระอิซึมิ (จังหวัดอิวาเตะ) - ศาลาทองชูซอนจ ิ

(มรดกโลก) - เมืองอิจิโนะเซะคิ - ล่องเรือโตรกเขาเกะอิบิเคะอิ - เมืองเซ็นได 

(จงัหวัดมิยางิ) - เซ็นได อิซุมิ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู่เมืองมรกดกโลกทางดา้นวฒันธรรม “ฮิระอิซมิึ” ตัง้อยู่ดา้นใตข้องจงัหวดั “อิวาเตะ” 
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่ น มีประชากรราว 8,300 คน เมื่อวันที่  25 มิถุนายนค.ศ. 2011       
ที่ผ่านมา คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนวดัพุทธศาสนาสองแห่งของฮิระอิซุมิ  
และซากปรกัหกัพงับรเิวณรอบ ๆ เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ท าใหเ้มืองฮิระอิซุมิ เป็นชื่อที่รูจ้กัมาก
ขึน้ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจมาก เหตผุลที่ยเูนสโกขึน้ทะเบียนฮิระอิซุมิเป็นมรดกโลก 
คือ ปูชนียสถานแห่งนีถ้่ายทอดความเป็น “แดนสุขาวดี” ที่หลุดพน้จากทุกขแ์ละกิเลสทัง้ปวงตาม
แนวคิดของพทุธศาสนา ดว้ยสิ่งก่อสรา้ง สวน และเสรมิสรา้งความงามอนัเป็นเอกลกัษณ ์ ท่ามกลาง
ธรรมชาติแวดลอ้มที่อดุมสมบูรณท์ี่มีอยู่ในบริเวณฮิระอิซุมิตลอดมา... น าท่านเยี่ยมชม “วดัชซูอนจิ” 
ซึ่งถูกคน้พบอยู่ท่ามกลางป่าไมห้นาทึบ โดยขุนนางตระกูลฟูจิวาระในปี ค.ศ. 1105 อดีตภายใน
บริเวณวดั เคยมีอาคารถึง 40 กว่าอาคาร แต่ส่วนใหญ่ไดถู้กท าลายไปหมดโดยเพลิงและสงคราม 
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ยงัคงเหลืออาคารส าคญัเพียงไม่ก่ีหลงัใหช้นรุน่หลงัไดศ้กึษาหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์ภายในยงัมี
อาคารที่ส  าคญัอย่างยิ่ง คือ “ศาลาทองค า” เป็นอาคารสีทองค าอรา่มสวยงาม ประดบัทองค าแผ่นทัง้
ดา้นในและดา้นนอก และได้รบัเลือกใหเ้ป็นโบราณสถานแห่งแรกของญ่ีปุ่ น ... น าท่านเดินทางสู ่   
“หุบเขาเกะอิบิเคะอิ” ผาหินติดอันดับเป็น 1 ใน 100 สถานที่ชมวิวธรรมชาติที่สวยที่สดุในประเทศ
ญ่ีปุ่ นญ่ีปุ่ น... น าท่าน “ล่องเรือชมโตรกเขาเกะอิบิเคะอิ” ชื่นชมบรรยากาศของล าธารน า้ใสที่ไหลคด
เคีย้วจากป่าลกึ ชมสว่นที่เป็นผาหินธรรมชาติที่สวยงามและยงัไม่ถกูท าลาย ชื่อ "GEIBI" หมายความ
ว่า "จมูกสิงโต" มาจากหินปูนที่อยู่ใกล้ปลายหุบเขาซึ่งคล้ายกับจมูกของสิงโต “เกะอิบิเคะอิ”             
มีทศันียภาพที่สวยงามตลอดทัง้ปี เช่น สีเขียวสดยามฤดใูบไมผ้ลิ ดอกไมส้ีม่วง WISTERIA เบ่งบาน
บนหนา้ผาช่วงปลายของฤดใูบไมผ้ลิและชมใบไมเ้ปลี่ยนสียามฤดใูบไมเ้ปลี่ยนสี ระหว่างที่นั่ งเรือชม
หนา้ผาสงูใหญ่ขนาดประมาณ 100 เมตร มีน า้ตกไหลมาจากถ า้หินปนู เป็นตน้ ใชเ้วลาในการนั่งเรือ
ประมาณ 90 นาทีและที่จดุครึง่ทางการล่องเรือ คณุจะไดอ้อกเดินทศันาทิวทศันโ์ดยรอบ ๆ ก่อนที่จะ
กลบัขึน้ฝ่ัง ระหว่างล่องเรือไมช้มธรรมชาติที่งดงาม ท่านจะไดร้บัฟังเสียงเพลงจากนายคดัทา้ยเรือ 
ขบักลอ่มเป็นเพลงพืน้เมือง...  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “เซ็นได” เมืองที่ใหญ่ที่สดุในภมูิภาคโทโฮข ุมีประชากรประมาณหนึ่งลา้นคน 

และแวดลอ้มไปดว้ยก าแพงปราสาท และตน้ไม ้จนไดช้ื่อว่าเป็น CITY OF TREES และมีอาหารที่ขึน้
ชื่อ คือ เมนลูิน้ววั ซึ่งเป็นเมนดูงัที่คนญ่ีปุ่ นที่มาเที่ยวเมืองนีจ้ะตอ้งหาโอกาสลิม้ลองความอรอ่ยอย่าง
แน่นอน เมืองเซ็นไดนั้นตั้งอยู่ในเขตของจังหวัด “มิยางิ” ท าเลที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว จึงกลายเป็นศนูยก์ารท่องเที่ยวที่สะดวกในการเดินทางต่อไปยงัเมืองท่องเที่ยวของจงัหวดั
ขา้งเคียงทั่วภูมิภาคโทโฮขุ มีเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สดุหนัสู่มหาสมทุรแปซิฟิค... น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง 
“เซ็นได อิซุมิ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท” เอา้ทเ์ลทที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากรฐันิวอิงแลนดข์องประเทศ
สหรฐัอเมริกา ซึ่งตัง้อยู่ภายในอิซุมิปารค์ทาวน ์ที่น่ีเป็นแหล่งรวมรา้นคา้แบรนดด์ังจากทั้งในและ
ต่างประเทศมากกว่า 80 รา้นเลยทีเดียว ซึ่งท่านสามารถเพลิดเพลินกับการรบัประทานอาหารและ
อิสระกบัการชอ้ปป้ิงในบรรยากาศที่เปิดกวา้งและสะดวกสบายไดอ้ีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SENDAI SENDAI METROPOLITAN HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วนัพฤหสับดี 

20 ต.ค. 65 เซ็นได - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึ ชิ ม่า (มรดกโลก) - ศาลเจ ้าโกะไดโดะ -          

สถ านี รถ ไฟ เซ็ น ได  - รถ ไฟ ชิ น กั ง เซ็ น  (ป ระม าณ  1 :08  ชั ว่ โม ง) -              

สถานีรถไฟโตเกียว  ข้ึนรถไฟทอ้งถ่ินเข้าสู่ย่านชินจูกุ - อัพเกรดเมนูป้ิงย่าง

แนะน าจากรายการทีวีแชมป์เป้ียน (ไม่อั้น) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสู่เมือง “มตัสึชิม่า” เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทศันียภาพทางทอ้งทะเล
อนังดงามที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น (อีก 2 เมืองที่ไดร้บัการติดอนัดบั ไดแ้ก่ เกาะมิยาจิม่า ฮิโรชิม่า และ 
อามาโนะฮาชิดาเตะ เกียวโต)... น าท่านล่องเรือ “อ่าวมตัสึชิม่า” ระหว่างการล่องเรือไปรอบ ๆ นั้น 
ท่านจะไดส้ัมผสักับวิถีชีวิตของชาวประมงที่น่ี ไดแ้ก่  การเลีย้งหอยนางรม ซึ่งชาวบา้นจะเลีย้งเป็น
ฟารม์อยู่ในทะเล   ท าใหห้อยนางรมมีคณุภาพดีและตวัใหญ่ อีกทัง้อาหารทะเลของเมืองนีก้็มีความ
สดเป็นอย่างมาก… น าท่านชม “ศาลเจ้าโกะไดโด” เป็นศาลเจา้ที่ยื่นไปในอ่าวมัตสึชิม่า โดยเป็น
สถาปัตยกรรมสมยัโมโมยามะ ที่น  าเอา 12 นักษัตรมาเป็นเรื่องราวของสถาปัตยกรรมของศาลเจ้า
แห่งนี.้.. 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเซ็นได” เพื่อน าท่านขึน้ “รถไฟชินกงัเซ็น” หรือ “รถไฟหวักระสนุ” ที่วิ่ง

ดว้ยความเร็วเฉลี่ยสูงสดุถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง “ประมาณ 1:08 ชั่วโมง” ระยะทางรวมทัง้สิน้ 
322 กิโลเมตร รถไฟชินกังเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน มุ่งหน้าสู่     
“สถานีรถไฟโตเกียว” จากนัน้น าท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟสายด่วน” ระยะทาง 28 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที เพื่อมุ่งหนา้สู่ “สถานีรถชินจกูุ” ใน “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุนั
ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูยร์วมวิวฒันาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการ
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ปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียว
จดัว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน 
แต่เฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้น
คน และถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง... ใหท้่านไดอ้ิสระกับการชอ้ปป้ิงที่คน
ไทยคุน้เคยอย่างดี “ย่านชินจกูุ” เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทกุเพศ
ทุกวัย สามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้ากที่น่ีไม่ว่ารา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง และสินคา้อ่ืน ๆ ใหท้่านไดส้นกุกบัการซือ้สินคา้อย่างจใุจ 

      
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานและ    

ดื่มไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหาร
ทะเลสด กุง้ตวัใหญ่ หมกึสด ปลาปักเปา้ หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครมี 
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัศุกร ์

21 ต.ค. 65 มหานครโตเกียว - ชมชิบุยา่สแครมเบิลสแควร ์ – ชอ้ปป้ิงยา่นฮาราจกุู - 

สนามบินนานาชาตินาริตะ (จงัหวัดชิบะ) - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ 

(กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
น าท่านชม “ชิบุย่าสครมัเบิลสแควร”์ ที่เปิดตวัไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 เป็นตึกที่สงูที่สดุใน  
ชิบุย่าดว้ยความสงูราว 230 เมตร ที่น่ีกลายเป็นแลนดม์ารก์สญัลกัษณป์ระจ าชิบุย่าแห่งใหม่ทนัทีที่
เปิดใหบ้ริการ ภายในอาคารมีรา้นคา้ ส านักงานและพืน้ที่ จัดกิจกรรม เป็นตน้ จากชั้นดาดฟ้าจะ
สามารถมองเห็นตวัเมืองชิบยุ่าและโตเกียวไดโ้ดยรอบ เป็นทศันียภาพที่เม่ือคณุไดเ้ห็นแลว้จะตอ้งลืม
ไม่ลงอย่างแน่นอน  ที่ น่ีมีรา้นค้าถึง 213 รา้น มีสินค้าให้เลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น , 
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เครื่องส าอาง, หนังสือ, ผลิตภัณฑอ์าหาร ตลอดจนเครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น รา้นอาหารหลากหลาย
ประเภท เช่น รา้นอาหารญ่ีปุ่ น รวมถึงคาเฟ่  ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือ จุดชมวิว “SHIBUYA SKY” 
นอกจากจะมองลงไปเห็นหา้แยกชิบุย่าแลว้ ก็ยงัสามารถมองเห็นอาคารสงูๆ เช่น โตเกียวสกายทรี  
ไดอ้ีกดว้ย ยิ่งไปกว่านั้น หากอากาศดีก็ยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดด้ว้ย ชั้นดาดฟ้าลอ้มรอบไปดว้ย  
ผนังกระจก จึงท าใหคุ้ณสามารถสมัผสัประสบการณท์ี่น่าตื่นเตน้กลางอากาศได้… จากนั้นน าท่าน
อิสระชอ้ปป้ิง “ย่านชิบุย่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น แหลง่ธุรกิจ และ
บนัเทิง จดุเด่นของชิบยุ่า คือ หา้แยกขา้มถนน ที่มีคนเดินขา้มไปมากนัคึกคกั ใครไดผ้่านมาตอ้งลอง
เดินผ่านแยกนีดู้ซักครัง้ในชีวิต ย่านนีม้ีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขาย
เสือ้ผา้แฟชั่นที่มีคนบอกไวว้่าเทรนดใ์นญ่ีปุ่ นต่างวิ่งตามย่านนี้ มีรา้นคา้เล็ก ๆ มากมาย รา้นอาหาร
เปิดจนดึกจนดื่น ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปป้ิงที่มีห้างรา้นเต็มสองขา้งทาง ห้าง TOKYU 
HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินคา้ไอเดียน่ารกั ๆ ตอ้งลองแวะเขา้ไปเยี่ยมชมให้
ได ้ซึ่งในหา้งจะแบ่งหมวดสินคา้ชั้นละหมวด ส่วนหา้ง LOFT แบรนดนี์เ้ป็นที่รูจ้ักดี เพราะมีตัง้อยู่
หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนดค์ู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตัง้ไม่ไกลกนัมากนกั หา้ง
ที่นกัชอ้ปป้ิงรูจ้กักนัดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินคา้พวก
เสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

   
13:30 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินนานาชาตนิาริตะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ ด าเนินการโดยบรษัิทท่าอากาศ

ยานนานาชาตนิารติะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบรหิารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะเป็นสนามบินหลกัที่ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศที่เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมรกิา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

18:20 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาตญ่ีิปุ่ น สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ JL 707 
23:00 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 
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ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 

[AOMORI-IWATE-APPI-SENDAI-IWAKI-TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [JL] 
 

    
 
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2565 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

15 - 21 ต.ค. ผูใ้หญ่ 95,900.- 61,900.- 34,000 

19,000.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 95,900.- 61,900.- 34,000 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 80,900.- 46,900.- 34,000 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มบีรกิารอาหารทกุมือ้ ไม่มีท่ีนั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR** 
 
 

หมายเหตุ  กรุณาศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
** ส าคัญ โปรดอ่าน ก่อนท าการจองทัวร ์**  
ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะ
จะท าให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปล่ียนจากกลุ่มสีน ้าเงนิเป็นกลุ่มสีเหลืองทันท ี
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อัตรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  
 ค่าบรกิารมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี นา่รกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญ่ีปุ่ น(ในกรณีที่ไดร้บัวคัซนีไม่ครบ 2 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้
ประเทศไทย) 
 

การช าระเงนิ 

 บรษัิทฯ เรยีกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกต๋ัวเคร่ืองบิน เพื่อเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 3 0 วนั บรษัิทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1 0 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 5 วนั บรษัิทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์ง้หมด 
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ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บรษิัท คอมแพ็ค เวลิด ์จ ากดั เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเสน้ทางทกุสถานที่ท่องเที่ยวที่น  าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภมิูอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมิูภาคสง่ผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมิูอากาศ ณ วนัเดินทางจรงิ โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนข้ันต ่าที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อรว่มทวัรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ทกุครัง้ (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้รษิัททราบลว่งหนา้ ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บรษิัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถกูปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้ เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความลา่ชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบรกิารคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบไุว ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านที่ไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์  า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนทูี่เป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีที่มีแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็น
ของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องอาหาร(ลว่งหนา้) เม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนใูหท้่านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากหวับกุเท่านัน้ 

ต๋ัวโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราที่ทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบินสว่นเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีที่ตอ้งการจองที่นั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเด่ียวเท่านัน้) 
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1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอได้ตามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีที่ทวัรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ ทางสายการบินไม่อนญุาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตวัผูเ้ดินทางทกุกรณี 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับรษิัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทกุกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีที่ติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทกุกรณี  (ในกรณีที่บินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูที่ทางบรษิัทฯ สง่ใหเ้พ่ือสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึง่ตัง้ครรภ ์ สตรีตัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยู่ในดลุพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บรษิัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท้ี่เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท้ี่เคยมีประวตักิารคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บรษิัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีที่สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได ้

o กระเป๋าที่สายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้ จะตอ้งมนี า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมีสดัสว่น ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทวัรท์ี่ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากที่วีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทตอ้งขออนญุาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทกุกรณี 

4. มาตรการโควิด 
4.1   ในกรณีที่ลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง   (ทางบรษิทัขอเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดตามจรงิ ) 
4.2 ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สูก่ระบวนการรกัษาที่เป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 
 
 
 

 
 


