
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24304 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
                                                                                                                    

 

BEST OF TOHOKU AUTUMN 
9D6N – JAPAN AIRLINES 

 



 

16-24 ตุลาคม 2565 
***วันหยุดวันปิยะมหาราช ***  89,900.- 

 

  
พิพิธภัณฑ์เนบูตะ / นั่งกระเช้าฮักโกดะ / ลำธารโออิราเสะ / เก็บแอปเปิ้ล 

ปั่นจักรยานเรียลไบค์ / ที่ราบสูงฮะชิมันไต / อากิตะ / หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ 
หุบเขาดาคิกาเอริ / หุบเขาโอยาสุเคียว / ฮิราอิซูมิ / วัดชูซอนจิ / ล่องเรือเกบิเคย์  

เมืองมัตสึชิม่า / วัดโกไดโดะ / ช้อปปิ้ง ณ อิจิบังโจ / นั่งรถสู่ยอดเขาซาโอ้ /  
ปากปล่องภูเขาไฟโอกามะ / ไอสุวากามัสซึ / ปราสาทซึรุกะ / หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ ศาลเจ้าโทโชกุ / น้ำตกเคง่อน / ช้อปปิ้งชินจูกุ /  สวน

ฮิตาชิซีไซค์พาร์ค / ดอกโคเชีย 
ตลาดปลานากามินาโตะ / วัดอาซากุซะ / ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ 

ออนเซน 3 คืน / บิน JAL นน. กระเป๋า 46 กิโล     
วันทีห่นึง่ :   กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ
19.30 น.  นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาเตอร์ R เจแปนแอรไ์ลน ์

 จุดนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร์ เจ้าหน้าที่บริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง 
21.55 น.  ออกเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน JL 034 เจแปนแอรไ์ลน ์ 
 
 

วันที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย คำ่ โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

2 สนามบินฮาเนดะ-สนามบินอาโอโมริ-พิพิธภัณฑ์เนบูตะ 
นั่งกระเช้าข้ึนภูเขาฮักโกดะ-แช่ออนเซน  O O TOWADA HOTEL ♨ 

3 เดินเล่นชมลำธารโออิราเสะ-กิจกรรมการเก็บแอปเปิ้ล-ปั่นจักรยานเรียลไบค์  
ที่ราบสูงฮะชิมันไต-ช้อปปิ้งอิออน O O X MORIOKA HOTEL 

4 เมืองอากิตะ-หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ-หุบเขาดาคิกาเอริ 
หุบเขาโอยาสุเคียว-แช่ออนเซน O O O HANAMAKI 

HOTEL ♨ 

5 เมืองฮิราอิซูมิ-วัดชูซอนจิ-ชมวิหารทองคำ-ล่องเรือช่องแคบเกบิเคย์  
เมืองมัตสึชิม่า-วัดโกไดโดะ-ช้อปปิ้ง ณ อิจิบังโจ O O X SENDAI HOTEL 

6 นั่งรถสู่ยอดเขาซาโอ้-ปากปล่องภูเขาไฟโอกามะ-ไอสุวากามัสซึ  
ปราสาทซึรุกะ-หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ-แช่น้ำแร่ O O O KINUGAWA 

HOTEL ♨ 
7 ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคง่อน-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ O O X TOKYO HOTEL 

8 เมืองฮิตาชิ-สวนฮิตาชิซีไซค์พาร์ค-ดอกโคเชีย-ตลาดปลานากามินาโตะ 
วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ O O X  

9 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ     



วันทีส่อง :    สนามบินฮาเนดะ – สนามบนิอาโอโมร ิ– พพิธิภณัฑเ์นบตูะ  
                   นัง่กระเชา้ขึน้ภูเขาฮกัโกดะ – แชอ่อนเซน 
06.10 น. ถึง สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย นำท่านต่อไฟล์ทภายในเพื่อเดินทางสู่เมอืงอา

โอโมร ิ
09.55 น.  ออกเดินทางสู่สนามบนิอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน JL 143 เจแปนแอรไ์ลน ์
11.05 น.  เดินทางถึงสนามบนิอาโอโมริ จงัหวดัอาโอโมร ิเหนือสุดของเกาะฮอนชูอย่างปลอดภัย 

กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น 
พิพธิภณัฑศ์ลิปะพืน้บา้นเนบตูะ มีอาคารภายนอกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบู
ตะมัตสุริ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผู้เข้าชมจะได้ซึมซับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของประวัติศาสตร์และประเพณีสำคัญ เริ่มต้น
จากประตูทางเข้าชั้นสองเป็นทางเดินสีแดง เรียงรายด้วยภาพถ่ายของเทศกาลเนบูตะมัตสุริที่มีย้อนไปมากกว่า 300 ปี ประดับประดาด้วยโคมไฟ
รูปปลาทองสีแดง(เป็นสัญลักษณ์ประจำเทศกาล) พร้อมกับฟังเสียงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสียงเพลงไปตลอดการเดินชม จนถึงห้องโถงใหญ่มืดๆที่
จัดแสดงเกี้ยว 5 แบบที่เคยใช้ในขบวนงานเทศกาลเนบูตะที่ผ่านมา และทางพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกประจำท้องถิ่นให้ท่านได้เลือก
ซื้อเลือกชมกันอีกด้วย 

  
นัง่กระเช้าขึน้ภูเขาฮกัโกดะ ภูเขาฮักโกดะนีเ้ป็นเทือกเขาภูเขาไฟ มีความสูงถึง 1,585 เมตร ซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดอาโอโมริอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติโทวาดะฮาจิมังไต ถือเป็นหนึ่งใน 100 ภูเขาที่มีช่ือเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงกลาง
ตุลาคมนักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาด้วยการการนั่งกระเช้าเพื่อชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีให้ความรู้สึกเหมือนกำลังชม
ภาพเขียนจากฝีมือของจิตรกรเอกอย่างธรรมชาติกันเลยทีเดียว 

 
 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าพัก ณ โรงแรม TOWADA HOTEL  แช่ออนเซนผ่อนคลายความเมื่อยล้า  
 



วันทีส่าม :   เดนิเล่นชมลำธารโออริาเสะ – กจิกรรมการเกบ็แอปเปิล้ – ปัน่จกัรยานเรยีลไบค์  
                    ทีร่าบสงูฮะชมินัไต – ชอ้ปปิง้ออิอน 
เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินเล่นชมลำธารโออิราเสะ ลำธารแห่งนี้ไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ ท่ามกลางต้นไม้อันเขียวชอุ่มในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเฉด

เหลืองแดงในฤดูใบไม้ร่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน ลำธารแหล่งนี้ถือจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากใน

เรื่องของทิวทิศน์ที่สวยงามและแนวลำธารที่ทอดตัวยาวเหยียดตลอดแนว ความงดงามของทิวทัศน์นี้ได้รับการคุ้มครองและสงวนให้เป็นจุดชมวิว

และอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติ  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติตามอัธยาศัย 

กิจกรรมการเก็บแอปเปิ้ลอาโอโมริ ให้ท่านสนุกสนานกับการเก็บแอปเปิ้ลสดๆ จากต้นของเมืองอาโอโมริแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศญี่ปุ่นและว่ากันว่าแอปเปิ้ลนั้นดีต่อสุขภาพ หากทานวันละ 1 ผล ร่างกายจะแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ 

 
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น 

ปั่นจักรยานเรียลไบค์ เที่ยวชมธรรมชาติ หุบเขาสายน้ำ เพลิดเพลินกับกิจกรรมปั่นรถรางไปบนรางรถไฟข้ามแม่น้ำนางาคิ เป็นสถานที่พักผ่อนที่

สนุกสนานกันได้ทุกเพศและวัย 

 
นัง่รถชมความงามผ่านทีร่าบสงูฮะชิมนัไต ซึ่งตั้งอยู่ภายในเทือกเขาทางภาคเหนือของภูมิภาคโทโฮขุ มีความสูงจากประมาณ 1,613 เมตร 
เทือกเขานี้ถือเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติ ที่มีพืชพรรณหลากหลาย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาและทะเลสาบ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนชั้นดี 
อากาศจะเย็นสบายตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. ใบไม้เขียวขจีในฤดูร้อนจะเปลี่ยนสีแต่งแต้มภูเขา
ด้วยสีแดงและเหลืองอย่างสวยสดงดงาม 

อิสระช้อปปิ้งในห้างอิออนมอล์  ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า ของใช้ของฝากต่างๆ สินค้าร้อยเยน สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เครื่องสำอาง ขนมต่างๆ จากซุปเปอร์มาร์เกต 

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้างอิออนมอลล์ 

เข้าพัก ณ โรงแรม MORIOKA METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า 



 
วันที่สี่ :  เมืองอากิตะ – หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ – หุบเขาดาคิกาเอริ 
                   หุบเขาโอยาสุเคียว – แช่ออนเซน 

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ ถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านของตระกูลซามูไรตระกูลใหญ่ๆในอดีต  

ซึ่งได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดี โดยเมื่อก่อนเป็นบ้านที่อาศัยของซามูไรที่รับใช้เจ้าผู้ครองปราสาทของเมืองนี้ แม้ปัจจุบันปราสาทจ ะไม่มีเหลือแม้แต่

ซาก แต่บ้านของเหล่าซามูไรยังอยู่ในสภาพดีและเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 
หุบเขาดาคิกาเอริ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอะคิตะ สองข้างหุบเขาเต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด แต่ไฮไลท์ของ

ที่นี่คือลำธารน้ำสีฟ้าใส สะท้อนกับภาพของใบไม้ที่พร้อมใจกันสลับสี ยิ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับหุบเขา แห่งนี้ นอกจากจะชมความสวยงาม

ของใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว ทิวทัศน์ของเกาะแก่ง หินรูปทรงแปลกประหลาด รวมถึงน้ำตกน้อยใหญ่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน โดยวิวของสะพานเก่าคะ

มิโนะอิวะฮะชิ เป็นมุมสวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ 

กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น 

หุบเขาโอยาสุเคียว หุบเขาอันเขียวชอุ่มที่เต็มไปด้วยออนเซ็นตลอดทั้งปีและอ่างอาบน้ำ

แห่งนรก Oyasu Ravine ตั้งอยู่ที่ทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Kurikoma Quasi-Cliff มี

หน้าผารูปตัววีที่มีความยาวสี่กิโลเมตรและสูง 60 เมตรสร้างภาพที่น่าทึ่ง เดินลงบันไดไป

ที่ด้านล่างของหุบเขาซึ่งคุณจะเห็นแม่น้ำร้อนโอบล้อมด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มและน้ำตกขนาด

เล็ก ไอน้ำจากแม่น้ำจะมีควันพวยพุ่งตลอดเวลาคล้ายกลุ่มเมฆในช่องเขา 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เข้าพัก ณ โรงแรม HANAMAKI ONSEN หรือเทียบเท่า แช่ออนเซนผ่อนคลายความเมื่อยล้า 
          



              
วันทีห๋า้ :  เมอืงฮริาอซิมู ิ– วดัชซูอนจ ิ– ชมวหิารทองคำ – ลอ่งเรอืชอ่งแคบเกบเิคย์  

                   เมอืงมตัสชึมิ่า – วัดโกไดโดะ – ชอ้ปปิง้ ณ อจิบิงัโจ  

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมอืงฮริาอซิมูิ ล่าสุดเมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้เป็น “มรดกโลก” พร้อมชม  

วัดชซูอนจิ ที่สร้างขึ้นในปี 850 เป็นวัดนิกายเทนได จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ ชมวหิารทองคำ หรอื  

คอนจคิโิดะ [Golden Hall] สรา้งเสร็จในปี 1124 เป็นอาคารแห่งเดียวของวัดจูซนจิที่สร้างในศตวรรษที่ 12 และที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ได้ อาคารโถง

เล็กสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้อมิตาเนียวไร (พระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่างที่ไม่สิ้นสุด) นอกจากหลังคาแล้วบริเวณอื่นจะถูกเคลือบด้วยทองทั้งภายนอกและ

ภายใน ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกับศาลาทองคินคะคุจิของเมืองเกียวโตเพราะเป็น อาคารที่หุ้มด้วยทองเหมือนๆกัน เพียงแต่ว่าศาลาทองอันนี้จะถูกเก็บ

รักษาไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่แทนที่จะอยู่กลางแจ้งเหมือนกับศาลาทองคินคะคุจิ 
 

  
ชอ่งหนิผาเกบเิคย์ ที่ซึง่แม่น้ำอิวาอิไหลผ่านช่องผาแห่งนี้ โดยมีความยาวถึง 
2 กิโลเมตร ทอดยาวไปตามแนวโค้งของหน้าผาที่สูง 100 เมตร...ตลอด
เส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบโดยนั่งเรือท้องแบน และมี
ไกด์ท้องถิ่น เป็นคนแจวเรือ พาชมตลอด 1 ชั่วโมงครึ่ง และระหว่าง
เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางอยู่นั้น คนแจวเรือจะขับร้องเพลงให้
ท่านได้อารมณ์เคลิ้มตามไปกับทัศนียภาพท่ีปรากฏเบื้องหน้าอีกด้วย 
   
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น 
 
มตัสึชมิา่ ที่ได้รับการยกย่องว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุดหนึ่งในสามของญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่มีรสชาติดีในอันดับ
ต้นๆของญี่ปุ่นอีกด้วย นำท่านชมวัด วัดโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิม่า เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ทำ



ให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้
ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี (ครั้งสุดท้ายที่นำออกมาจัดแสดงคือปี 2006) 

 
ชอ้ปปิง้ ณ อจิบิงัโจ แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึง
ห้างสรรพสินค้า อาทิเช่น S-Pal, Ebeans, Loft, Parco, AER, Sakurano, Fujisaki, etc. ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าตาม
อัธยาศัย 
ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตามอัธยาศัย 
เข้าพัก ณ โรงแรม SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
วันทีห่ก :    นัง่รถสูย่อดเขาซาโอ ้– ปากปลอ่งภเูขาไฟโอกามะ – ไอสวุากามสัซ ึ– ปราสาทซรึกุะ           หมูบ่า้นญีปุ่น่โบราณโออจูจิคูุ – แช่
น้ำแร ่
เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นัง่รถสูย่อดเขาซาโอ้ ซึง่เป็นอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ของเทือกเขาซาโอ้ ตามเส้นทางเอคโค่ไลน์ ท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามสอง
ข้างทาง จากนั้นนำท่านชม ปล่องภูเขาไฟโอกามะ ซึ่งจะมี ทะเลสาบห้าสี อยุ่บนปากปล่อง และในช่วงแต่ฤดูกาลสีน้ำจะเปลี่ยนแปลงสีอยู่ตลอดเวลา 
ปราสาทซรึกุะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน 5 ชั้น ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 หลังนี้ ยังเต็มไปด้วยมนต์ขลังและข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ใน
ตัวปราสาท แม้ตัวปราสาทแต่เดิมจะถูกทำลายโดยรัฐบาลสมัยเมจิในปี ค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้
ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบด้ังเดิม และโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ยังถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีอย่าง
สวยงาม 

 



กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น  
หมูบ่้านญี่ปุน่โบราณโออจูจิคูุ เป็นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ ซึ่ง

เชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปัจจุบันนี้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุง

หลังคายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพัก

แบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทร้าต์ย่าง ให้ท่านได้

เดินชมเมืองตามอัธยาศัย   
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เข้าพัก ณ โรงแรม KINUGAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  แช่ออนเซนผ่อนคลายความเมื่อยล้า  

 

วันทีเ่จ็ด :     ศาลเจา้โทโชก ุ– นำ้ตกเคงอ่น – เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปปิง้ชนิจกูุ  

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองนิกโก้ ชม ศาลเจา้โทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงา

ว่า ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชมสถาปัตยกรรม

ไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและที่แฝงแง่มุมทาง

ปรัชญา ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งใน

มรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย  

น้ำตกเคงอ่น น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น “จุดชมวิว” โดยการ “ลง

ลิฟท์” ไปชั้นล่างที่ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกแห่งนี้ได้งดงามมาก 

พร้อมสัมผัสกับสายน้ำท่ีเย็นชื่นฉ่ำใจ 
 
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น 

ถนนชนิจกูุ ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกกล้องถ่ายรูป 

นาฬิกาชื่อดัง CASIO, SEIKO ณ ร้าน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA, เสื้อผ้า 

ข้าวของเครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ MUJI, กระเป๋า หรือ รองเท้าแฟชั่น, 

เครื่องสำอางค์ชื่อดังของญี่ปุ่น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และช้อป

ปิ้งสุดมันส์ ณ ร้าน 100 เยนอย่างจุใจ 
 
ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตามอัธยาศัย 

เข้าพัก ณ โรงแรม TOKYO HOTEL  



 

วันที่แปด :    เมอืงฮติาช ิ– สวนฮติาชซิไีซคพ์ารค์ – ดอกโคเชยี – ตลาดปลานากามินาโตะ 
                   วดัอาซากซุะ  – ชอ้ปปิง้ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 
เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์ ตัง้อยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1,187.5 ไร่ 
ที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดท่ีจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นักเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี ในฤดูใบไม้ร่วงช่วง
ปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติต้นโคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีเป็น
สีแดงสดก็ยิ่งทำให้ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว พร้อมกันนี้ยังมีดอกคอสมอสหลากสีสัน
บานอยู่ใกล้ๆกันด้วยให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

  
ตลาดปลานากามนิาโตะ ตลาดปลาแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตลาดปลาที่ขายของสดและมีราคาที่ถูกจึงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวน
มากให้มาเที่ยวชม และถ้าหากไม่ได้ซื้อปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดได้ที่ร้านอาหารและบาร์ซูชิสายพานได้อย่าง
เพลิดเพลินใจ 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานากามินาโตะ 
 
วัดอาซากซุะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟ
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ 
 
ไดเวอรซ์ติี้โอไดบะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, 
Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้
อปปิ้ง 
 



  
ค่ำ  อิสระรับประทาน อาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
 
 
วนัทีเ่กา้:  สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
00.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน JL 033 สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
05.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  
 

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

BEST OF TOHOKU AUTUMN 9D6N BY JAL 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมีเตียงพักกับ 
ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน 
[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มีเตียงพัก 
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 
พักเด่ียวเพิ่ม JOINLAND 

16-24 ตลุาคม 2565 89,900.- 89,900.- 80,900.-  9,900.- 65,900.- 
   

*** กรุ๊ปการันตีออกเดินทาง 20 ท่าน กรณีไม่ถึงจำนวน ขอปรับราคาทัวร์หรือยกเลิกการเดินทาง *** 
** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนินำ้ใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้นในกรณีที่ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้น แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับเท่านั้น (คิด ณ วันท่ี 08 ส.ค 2565) ** 
 



อัตรานี้รวม 
✓ ค่าบริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น) 
✓ ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
✓ ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
✓ ค่าห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น วีซ่าญี่ปุ่น 1,575 บาท 
✓ ค่าประกันสุขภาพคุ้มครองโควิดระหว่างการเดินทาง 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่า RT-PCR เพื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 ค่าทิปเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับไกด์และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยดั(ไปและกลับ) โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
✓ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ราคาอาจมีการปรับขึ้นในกรณีที่ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้น 

แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับเท่านั้น  
✓ ค่าสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเกินที่สายการบินกำหนด ผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการ
บินน้ันๆด้วยตนเอง 

การชำระเงิน 
✓ บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ท่ีนั่ง 
✓ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรอืตามเงือ่นไขพเิศษของทางบรษิทัฯ กำหนด 

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดินทาง 
 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำทา่นละ 5,000 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไมค่ืนเงนิมดัจำ ไม่ว่าจากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคา่บรกิารเตม็จำนวนของราคารวมทัง้หมด 
 หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้  

 

 

 



สำคญั 

เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดินทาง (กรณุาศกึษารายละเอยีดทกุขอ้) 

 บริษัทฯ สงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมอิากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความ
ปลอดภัย และประโยชน์สงูสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก  

 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้กับทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไขการเดินทางที่ระบุไว้ท้ังหมด 
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตัว๋โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการ

เดินทางก่อนหรอืหลงัจากคณะทัวร์นัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจง้ให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมอืง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณ ี
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎเิสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผูเ้ดินทางได้ เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่วบิน และอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 แจ้งขอ้จำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดนิทางล่วงหน้า 30 วัน 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสาร 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลือ่นวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตาม

เงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) 
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลงิและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสาย

การบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนยีมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มทีผู่้เดินทางตอ้งเป็นผู้ชำระ 
1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นัง่จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกจิ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ป

แล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ที่นั่ง Long Leg สายการบนิไทยสามารถติดต่อขอซื้อที่นัง่ล่วงหน้า

ได ้
1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครือ่งบินไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนชือ่ตัวผู้เดนิทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่

คืนค่าบริการใด ๆ   
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถาม

กับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรอืไม ่
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครอื Star Alliance 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน 
1.8 กรุณาแจ้งเบอรส์มาชิกสะสมไมล์ตัง้แต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ สง่ให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและ

กลับ กรุณาเก็บหางบตัรขึ้นเครือ่งทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถงึเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรยีบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครือ่งหาย 
(Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กับบริษัททัวร์และสายการบิน 

2. สายการบิน 
2.1 สำหรับผูเ้ดินทางซึง่ตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทุกอายุครรภต์้องอยู่ในดุลพินจิของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจง้พนกังานทันทีเมื่อ

ทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตุการณ์ไมค่าดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผูร้่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / 
ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรอืมีประวัติคลอดกอ่นกำหนด 



2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยดุสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่า
ตั๋วหรอืชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและ
ยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทัวร์ที่ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน้ำหนกัของกระเป๋าอาจถูกกำหนดใหต้่ำกว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับขอ้กำหนดของแต่ละสาย
การบิน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติ้องแจง้ให้ทราบลว่งหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
*********************************************************************************  

เอกสารในการยืน่วซีา่ญีปุ่น่ 

o หนงัสอืเดนิทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณานำมาแสดงด้วย ) 

o รปูถา่ย 1 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรอืขาวดำ ที่มีพื้นหลงัเป็นสอี่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 

o ทะเบยีนบา้น หรอื ใบคดัสำเนาจากเขต ฉบบัจรงิและสำเนา 1 ชดุ 

o เอกสารรบัรองการทำงาน 

- ในกรณทีีผู่ย้ืน่เปน็พนกังาน หรอืขา้ราชการ ให้แสดงหนังสอืรับรองการทำงานจากหน่วยงานท่ีสังกัด (ให้ระบตุำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อตัราเงินเดอืน และ

ระยะเวลาวันลาพักร้อน) 

- ในกรณทีีป่ระกอบธรุกจิสว่นตวั ให้แสดงหนังสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 

- ในกรณนีกัเรยีนนกัศกึษาทีม่อีายตุัง้แต ่16 ปขีึน้ไป หนังสือรับรองจากสถานศีกษา (ภาษาองักฤษ) 

- ในกรณผีูอ้ยูภ่ายใตอ้ปุการะเลีย้งดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนงัสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรบัรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้

อุปการะ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) 

o ใบสำคญัการสมรส ใบสำคญัการหยา่ ฉบบัจรงิและสำเนา 1 ชดุ 

o เอกสารการเปลีย่นชือ่สกลุ, ใบมรณะบตัร (ถา้ม)ี ฉบับจริงและสำเนา 1 ชดุ 

o สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ออมทรพัย)์ ตอ้งขอ STATEMEMT ย้อนหลัง 6 เดือนและมตีราประทับและลายเซ็นจากธนาคาร หรอืกรณีใช ้BOOKBANK ต้อง

เป็นเล่มที่มีการอพัเดตเป็นประจำ 

ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด  

กรณีผู้เดนิทางอายุต่ำกว่า 1-18 ปี ต้องมเีอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้

o สตูบิตัรหรอืสำเนาประชาชน 

o กรณพีอ่แมไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัเดก็ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมการเดนิทางจากเขต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หากสนจองกรุณาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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