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ออนเซน 
 

 

TOKYO TOHOKU AUTUNM FRUIT FARM 6วัน 3คนื 

เดนิทาง ตุลาคม 2562  

ราคาเพยีง  45,900.- 
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินฮาเนดะ  [JL034 21.55-06.05+1] 
วนัท่ี 2. สนามบินฮาเนดะ – หลวงพอ่โต อชิูค ุไดบตุส ึ– ตลาดปลาคามินาโตะ – ฮิตาชิ ซีไซดป์ารค์ – พุม่ดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] –  

 กิจกรรมสวนน า้ – ชมโชวร์ะบ าฮาวายโพลนีีเชียน – แช่น า้แร ่

วนัท่ี 3. เก็บผลไมต้ามฤดกูาล – ชมววิทะเลสาบอินะวะชิโระ – บฟุเฟ่ราเมน คิตะคาตะ – ปราสาทสรุึงะ [ชมดา้นนอก] – แช่น า้แร ่

วนัท่ี 4. หมูบ่า้น โออจิุ จคู ุ– หนา้ผาหินโทโนะ เฮทสรึ ิ– เมืองโตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ

วนัท่ี 5. อิสระชอ้ปป้ิงเมืองโตเกียว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์– สนามบินฮาเนดะ 

วนัท่ี 6. สนามบินสวุรรณภมู ิ [JL033 00.40-05.00] 
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วันที ่1  สนามบนิสุวรรณภมู ิ- โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) [JL034 21.55-06.05+1] 

19.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ประตหูมายเลข 8เคานเ์ตอร ์R สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินเจแปนแอรไืลน ์เที่ยวบินที่ JL034 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) - หลวงพ่อโตองคย์ืน อูชิคุ ไดบุตสึ - ตลาดปลาคามิ
นาโตะ - ฮิตาชิ ซีไซดป์ารค์ - พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] - กิจกรรมสวน
น ้า - ชมโชวร์ะบ าฮาวายโพลีนีเชยีน - แช่น ้าแร่ 

06.05 น.  เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ตลาดปลานากามินาโตะ ตลาดปลาช่ือดงัของจงัหวดัฮิบารากิ ดว้ยภมูิภาคของจงัหวดัที่หนัหนา้เขา้หามหาสมทุรแปซิฟิก ท า

ใหต้ลาดปลาแห่งนีเ้ป็นศนูยก์ลางอาหารทะเลของจงัหวดัเลยทีเดียว และที่นี่ยงัเป็นแหลง่ของรา้นอาหารที่เสิรฟ์เมนูซีฟู้ดส่ง
ตรงจากทะเล และยงัเป็นท่ีนิยมส าหรบัคนชอบทานซูชิหรอืซาชิมิอีกดว้ย 

 หลวงพ่อโตองคย์นื พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปปางยืนที่สงูที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น และ
ยงัเคยเป็นรูปป้ันที่สงุที่สดุในโลกที่ถกูบนัทึกไวโ้ดย กินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย 
จากความสงูถึง 120 เมตร โดยพระใหญ่แหง่นี ้ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถึง 10 ปี สรา้งแลว้เสรจ็เมื่อปี ค.ศ. 1993 ความสงู
จากฐาน 20 เมตร ความสงูของรูปป้ัน 100 เมตร หลอ่ขึน้ดว้ยทองสมัฤทธ์ิ ภายในพระพทุธรูปสามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด 5 ชัน้ 
โดยแต่ละชัน้ก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกนัออกไป และในวนัที่ทอ้งฟ้าโปร่ง ท่านสามารถมองเห็นไดไ้กลถึงใจกลางเมือง
โตเกียวเลยทีเดียว (รวมคา่ลฟิทเ์พื่อขึน้ไปดา้นบนองคพ์ระ เพื่อชมวิว) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สวนฮิตาชิ ซีไซค ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจงัหวดัอิบารากิ เป็นสวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ที่มีเนือ้ที่กวา้ง 1,187.5 ไร ่ที่นี่เป็นสวรรคข์องคนรกัดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดที่จะหมนุเวียนเปลี่ยนกนั
บานใหน้กัเที่ยวไดช้มตลอดทัง้ปี 
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (กรุ๊ปเดินทาง 24-29 ก.ย.62 / 23 – 28 ต.ค62) น าทา่นชม พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] เป็นไม้
พุม่ที่จะเปลีย่นส ี3 ฤด ูช่วงแรกจะเป็นสเีขียวในช่วงหนา้รอ้น หลงัจากนัน้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงตน้ฤดใูบไมร้ว่ง และจาก
แดงเป็นเหลอืง น า้ตาลในช่วงฤดใูบไมร้ว่ง ใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมสวนตามอธัยาศยั 

 
 SPA RESORT HAWAIIANS สปารีสอรท์สไตลฮ์าวายขนาดใหญ่ มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายครบครนั ไม่ว่าจะเป็น 

สวนน า้ สปา ออนเซ็น รา้นคา้ รา้นอาหารซึง่ภายในสวนน า้ยงัจดัเป็นธีมฮาวายอีกดว้ย อิสระใหท้กุทา่นสนกุสนามกบั กิจกรรม
ภายในสวนน า้ขนาดใหญ่ของโรงแรมและ ชมโชวก์ารแสดงโพลนีีเชียน จากสาวสาวฮลูา่เกิรล์ 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SPA RESORT HAWAIIANS หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันที ่3 
เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ - บุฟเฟ่ราเมน คิตะคาตะ - 
ปราสาทสึรุงะ [ชมด้านนอก] - แช่น ้าแร่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ฟารม์ผลไม้ ใหท้่านไดส้นกุสนานเพลิดเพลินการกบั กิจกรรมเก็บผลไมต้ามฤดกูาล เช่น แอปเป้ิล [SEP-DEC] สาลี่ [DEC-

JAN] สตอเบอรร์ี ่[DEC-MAY]ตามฤดกุาลของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีการปลกูอยา่งพิถีพิถนัและไดร้บัการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการ
ทกุขัน้ตอน ท าใหผ้ลไมข้องที่นี่นัน้มีขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า หมายเหตุ..ผลไม้แต่ละชนิดขึน้อยู่
กับสภาพอากาศในแต่ละท้องถิน่ 

 
 ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรอืเรยีกอีกช่ือนงึวา่ กระจกแหง่สวรรคต์ัง้อยูใ่นบรเิวณอทุยานแหง่ชาติบนัได อะซะฮี ในจงัหวดัฟุคชิุ

มะ เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น แถมยังติดหนึ่งในสี่ของทะเลสาบที่มีน ้าใสสะอาดที่สุดในญ่ีปุ่ นอีกด้วย 
ทะเลสาบอินาวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟซึ่งอยู่ใกลก้บัภูเขาบนัไดเมื่อหลายหมื่นปีก่อน ซึง้ในวนัที่อากาศเป็นใจ
ทา่นสามารถมองเห็นวิวภเูขาบนัไดสะทอ้นลงบนผิวน า้ไดอ้ย่างสวยงาม อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั 

 เมืองคิตะกาตะ เมืองที่มี ราเมนติดอนัดบั 1ใน 3 สดุยอดราเมงที่โด่งดงัของญ่ีปุ่ น หรือ Big Tree Ramen เมืองราเมนดงัแห่ง
ญ่ีปุ่ นนัน้ไดแ้ก่Sapporo (ซปัโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คิตะกาตะ) ใหท้กุท่านไดเ้ลือกราเมงชามโปรด ไม่ว่า
จะเป็นสายเสน้ สายผกั หรอืสายเนือ้กอ้มีใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกทาน ตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [ร้านราเมน ในเมืองคิตะกาตะ] 
 ชมดา้นนอกของ ปราสาทซึรุงะ ซึ่งแปลว่าปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนีถู้กสรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่าน

เหตกุารณท์างประวตัิศาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกูสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.
1964 ปัจจุบนัปราสาทสึรุกะไดเ้ป็นพิพิธภณัฑจ์ัดแสดงประวตัิศาสตรข์องเมืองไอสุ-วาคามทัส ุรวมทัง้เครื่องเขินและดาบ
โบราณตา่งๆ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่4 หมู่บ้าน โออุจ ิจูคุ - หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ - เมืองโตเกียว - ช้อปป้ิงชนิจูกุ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หมู่บ้านโออูจิจูคุ เป็นบา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2183 เป็นบา้นพกัในสมยัเอโดะที่ตัง้อยู่ในถนนสาย
ส าคญั ที่ใชเ้ช่ือมระหว่างเมืองไอสวุาคามสัส ึกบัเมืองนิคโก ้ซึ่งปัจจุบนัดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารที่มีของทอ้งถ่ินขึน้ช่ือ 
“โซบะตน้หอม” ที่ชาวญ่ีปุ่ นนิยมรบัประทาน นอกจากนีย้งัมีศาลเจา้และวดัประจ าเมืองโออจิูจูค ุโดยวดัตัง้อยู่ปลายสดุของ
ถนนสายหลกั ใหน้กัทอ่งเที่ยวจะไดช้มทิวทศันอ์นังดงามของเมืองไดจ้ากบรเิวณดา้นบนของวดั 

 
 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หนา้ผาหินที่ตัง้อยูต่ิดกบัแมน่ า้โอคาวะ โดยเช่ือกนัว่า หนา้ผาหินแห่งนีม้ีอายหุลายลา้นปี และถกู

ธรรมชาติกดัเซาะในระยะเวลาที่ผา่นมา ท าใหห้นา้ผาแห่งนีม้ีรูปรา่ง หนา้ตาที่แปลกประหลาดคลา้ยๆกบัเจดียห์ินขนาดยกัษ์ 
นบัเป็นอีกหนึง่จดุชมที่ทกุทา่นไมค่วรพลาด 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่เมืองโตเกียว น าท่านสู่  ช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบ
รนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ เครือ่งส  าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที ่5 
อิสระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - 
โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้  าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจา้ ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นใหค้วามเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงาน
ศิลปะ รวมถึง หนุม่สาวหรอืคูค่รอง ที่ตอ้งการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี ต่อชีวิตคู่ หรือแมก้ระทั่ง การอธิฐานเรื่องการคา้ขาย ที่
พอ่คา้หลายคนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจา้เนซุ   เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ที่ส  าคญัของกรุงโตเกียว ขา้งในวดัจะมีซุม้ประตสูีเสา
โทรสิแีดงเรยีงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชิุมิ อินาริ ในเกียวโต ว่ากนัว่าถา้เราไดเ้ดินลอดผ่านเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทาง
ใต ้ก็จะท าใหส้ิง่ชั่วรา้ยถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทรอิิสแีดงไปทา่นจะไดเ้จอกบัศาลเจา้เลก็ๆ ที่คนนิยมมาขอพรดา้นความ
รกั เนื่องจากศาลเจา้แหง่นีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อใหส้มหวงัในความรกั 
- ชิบูย่า แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทที่ยิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและรา้นคา้อีกนับพัน ซึ่งมีหา้งฯ 
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรา้นคา้แฟชั่นไวม้ากมายรวมทัง้มีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซื่อสตัยฮ์าจิ ที่เฝ้ารอคอย
เจา้นายหนา้สถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหลง่รวมเสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุน่ญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่ก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบ
แปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ทา่นยงัสามารถหาไดจ้ากที่นี่อีกดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุน่ญ่ีปุ่ นแต่งตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ี่น่ีได ้จะมีวยัรุน่ญ่ีปุ่ นนา่รกัๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ 
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นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีก
ทัง้ยงัมีรา้นขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคณุหน ูอีกทัง้ยงัมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  
หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซือ้ทวัรด์ิสนียแ์ลนดเ์พิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลก
แห่งจินตนาการของราชาการต์นูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนกุสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ 
) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท้่านเลน่เครื่องเลน่ตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความ
น่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านได้
สนุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจาก
วอลดิสนีย ์อย่าง มิกกีเ้มา้ส ์มินนี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์นูอีกมากมายสนุกกบัการจับจ่ายซือ้ของที่ระลกึน่ารกัในดิสนีย์
แลนดก์ารเดินทางจากนารติะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบินนารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นื่องดว้ยจะตอ้งเริ่มตัง้แต่ 9.00 น.เป็น
ตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที่มีลกูคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะ
ท าใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดินทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิ่ง 
160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยูท่ี่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ใหบ้ริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบั
ควรเช็คเที่ยวสดุทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสงูนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะ
เป็นแบบระบทุี่นั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึน้ไปแลว้เราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมนุเขา้ หากนัไดม้ีอาหารขายบน
รถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟใหบ้ริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้
ก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที่ยวสดุทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลอืกในการเดินทางเขา้โตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อ
รอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่
ใหบ้รกิาร 05.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา 
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซี่นีค้า่โดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที่พกัยา่นนารติะจะอยูท่ี่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี ้
จะไมร่วมคา่ทางดว่น) 

 อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอันสมควรนัดเจอทุกท่านที่โรงแรม เพื่อออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ 

วันที ่6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) - (JL033 00.40-5.00) 
00.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL033 

(สายการบินมีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
05.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 

อัตราค่าบริการ : TOKYO TOHOKU AUTUMN FRUIT FARM 6วัน 3คนื  
โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 23-28 ต.ค. 62 45,900.- 45,900.- 42,900.- 7,900.- 35,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 9,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินเจแปนแอรไ์ลน ์  2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] คา่ประกนัวินาศ

ภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
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6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    -เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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