
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
            

** สนุกสนานกบักิจกรรมเก็บ “แอปเป้ิล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน 
** นัง่ “กระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ” ชมความงามของป่าในฤดูกาลใบไมแ้ดง แบบพาโนราม่า 
** เพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีสวยงามในทุกๆโคง้ท่ี ภูเขาฮาจมินัไต  
** ชมบา้นชาวนาโบราณ “หมู่บ้านโออุจ ิจูกุ” ท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะ 
** สุดยอดเส้นทางการชมใบไมเ้ปล่ียนสี ณ ภูมิภาคโทโฮคุ ท่ีวา่กนัวา่สวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
** สัมผสัความงามของล าธาร ท่ามกลางแมกไมท่ี้แต่งแตม้สีสันโดยธรรมชาติท่ี ล าธารโออิราเสะ 
** ชมความสวยงามของฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีกบัเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์” 
** ต่ืนตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน 
** สัมผสับรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ท่ียงัคงความเก่าแก่สมยัเอโดะ จนไดฉ้ายาวา่ “ลิตเติล้เอโดะ” 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 17 - 23 ตุลาคม 2561 (วนัปิยมหาราช)   
 

 

 (หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 
 



วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฮาเนดะ 
19.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 8 เคานเ์ตอร์ R 

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์เจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
21.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี JL034 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง สนามบินอะโอะโมะริ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ -  
ชมววิบนสะพานโจกาคุระ - ล าธารโออิราเซะ - ทะเลสาบโทวาดะ - ออนเซ็น 

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น เตรียมรอต่อเคร่ืองบินภายในประเทศสู่ สนามบินอะโอะโมะริ 
08.00 น. เหินฟ้าภายในประเทศสู่ สนามบินอะโอะโมะริ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี JL141  
                           (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินอะโอะโมะริ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล)” ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมห้ลากหลายชนิดทั้ง ลูก
สตรอเบอร่ี เชอร่ี แอปเป้ิล เมล่อน และผลไมอ่ื้นๆ ซ่ึงจะผลดักนัออกผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 
แลว้อิสระให้ท่านไดส้นุกสนาน กบัการชิมผลไมต้ามฤดูกาลจากสวนผลไมช้ั้นน าสดๆ ตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ “กระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ(Hakkoda ropeway)” เป็นพาหนะท่ีจะน าผูค้นจากเชิงเขาฮคัโคะ
ดะ ไปสู่ยอดเขาทะโมะยะชิ (Tamoyachi) เปิดท าการในปี 1968 กระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ีไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
และยงัเปิดท าการตลอดทั้งปีอีกดว้ย ทุกฤดูกาลแตกต่างอยา่งส้ินเชิง และงดงามเท่าเทียมกนั ในช่วงปลายฤดู
ใบไมผ้ลิและตน้ฤดูร้อน ดอกไมป่้าดารดาษพื้นท่ีโดยรอบสถานีกระเชา้ไฟฟ้าบนยอดเขา ในฤดูใบไมร่้วง ใบไม้
เปล่ียนสีรุ่นแรกของญ่ีปุ่น สามารถมองชมไดบ้นไหล่เขาเบ้ืองล่างของกระเชา้ไฟฟ้า ใบไมจ้ะเร่ิมพากนัเปล่ียนสี
ในช่วงปลายเดือนกนัยายน และจะคงอยูจ่นถึงกลางหรือปลายเดือนตุลาคม ในฤดูหนาวคุณสามารถเพลิดเพลิน
กบัวิวหิมะ ในขณะท่ีกระเชา้ไฟฟ้าน าคุณข้ึนไปสู่สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดของอะโอะโมะริ และถา้คุณมาท่ีน่ีในช่วง
ปลายเดือนมกราคมหรือเดือนกมุภาพนัธ ์คุณกอ็าจจะไดพ้บกบัสตัวป์ระหลาดหิมะ ซ่ึงก่อตวัจากหิมะท่ีปกคลุม
ตน้ไมบ้นเนินเขา ท่ามกลางใบไม้เปล่ียนสี (ความสวยงามของใบไม้เปล่ียนสี..ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านผ่านชมวิวบน “สะพานโจกาคุระ (Jogakura Bridge)” ท่ีสามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัสวยงาม
ของป่าทึบสีสนัสวยงามในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนส่ีประมาณตน้-กลางเดือนตุลาคม น าท่านชม "ล าธารโออิราเซะ
(Oirase Stream)" เป็นล าธารจากภูเขาท่ีงดงามในจงัหวดัอาโอโมริ ซ่ึงเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ล าธารแห่งน้ีไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ(Oirase Gorge) ท่ามกลางตน้ไมอ้นัเขียวชอุ่มใน
ฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน แลว้จะเปล่ียนเป็นสีเฉดเหลืองแดงในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีประมาณปลายเดือนตุลาคม-ตน้
เดือนพฤศจิกายน และน าท่านชม “ทะเลสาบโทวาดะ(Lake Towada)” เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะฮอนชู
ซ่ึงเป็นเกาะหลกัของประเทศญ่ีปุ่น ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีนิยมท่ีสุดแห่งหน่ึงเพื่อบนัทึกภาพ
ตามอธัยาศยั ท่ามกลางใบไม้เปล่ียนสี (ความสวยงามของใบไม้เปล่ียนสี..ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 
 พกัท่ี HOTEL APPI GRAND หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนเซ็น เพื่อผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทีส่าม ภูเขาฮาจมิงัไท - บ่อน ้าโอนุมะ - ทามะกาวะออนเซน - ทะเลสาบทาซาว่า - หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดา
เตะ  

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าทุกท่านชมความสวยงามของ “ภูเขาฮาจิมังไท (Mt. Hachimantai)” ซ่ึงเป็นภูเขาท่ีมียอดเขาแบนราบ 
ท่ีความสูง 1,613 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงนบัเป็นภูเขาท่ีสูง 1 ใน 3 ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ สามารถ
ชมพูมิทศันอ์นัสวยงาม และแมกไมน้านาพนัธุสี์สันสวยงามในฤดูกาลใบไมเ้ปล่ียนสีตลอดสองขา้งทางจากถนน
สาย Hachimantai Aspite ซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัอากิตะและ  
น าท่านชม “บ่อน า้โอนุมะ” ซ่ึงมีทางเส้นทางศีกษาธรรมชาติบริเวณใกลบ่้อน ้าแห่งน้ี บ่อน ้าถูกรายลอ้มดว้ยป่าลุ่ม
ช้ืน ให้ท่านสมัผสับรรยากาศธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ดในทศันียภาพท่ีงดงาม น าท่านสู่ “ทามะกาวะออนเซ็น” 
ตั้งอยูใ่นอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมงัไท แหล่งซ่ึงน ้าพุร้อนคุณภาพ น าท่านสู่บริเวณทางเดินท่องเท่ียว  
เพื่อชมแหล่งก าเนิดน ้าพุร้อน ท่ีมีควนัขาวโพยพุ่งจากพื้นดินสู่อากาศดา้นบน 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จงัหวดัอากิตะ ผา่นชม “ทะเลสาบทาซาว่า (Lake Tazawa)” ตั้งอยูท่างทิศใตข้อง
อุทยานแห่งชาติโทวาดะ-ฮาจิมงัไท และนบัว่าเป็นทะเลสาบท่ีมีภูมิทศันท่ี์สวยงามและยงัคงความเป็นธรรมชาติ
ท่ีเรียบง่าย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ จากนั้นน าทุกท่านชม “หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ” ถ่ินท่ีอยูข่อง
ซามูไรในจงัหวดัอากิตะซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นประเพณีของซามูไร ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัประมาณ 80 หลงัคา
เรือน ซ่ึงเป็นอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมซามูไรแบบดั้งเดิมอนัเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี HOTEL ROUTE INN YOKOTE INTER หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 
 
 



วนัทีส่ี่ วดัชูซอนจ ิ- ล่องเรือหุบเขาเกบเิคอิ - เมืองมตัสึชิมะ - วดัโกไดโดะ+ชมอ่าวมตัสึชิมะ -  
เมืองเซนได - ย่านอิจบิันโจ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าทุกท่านชม “วัดชูซอนจิ” เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตั้งข้ึนในปี 850 เป็นวดัของพระพุทธศาสนา
นิกายเทนได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆสิบกว่าหลงัในพื้นท่ีขนาดใหญ่ แต่
หลงัจากการล่มสลายของตระกลูฟูจิวาระในปลายศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนั
จึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลงั อาคารท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลกัษณะคลา้ยกบัศาล
ทองค าของวดัคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไวอี้กชั้นหน่ึงเพื่อป้องกนัการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียว
โซะใชเ้ป็นพื้นท่ีส าหรับเกบ็คมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาซ่ึงถูกสร้างข้ึนก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง16ปี 
จากนั้นน าท่านสู่ “หุบเขาเกบิเคอิ (Geibikei)” เป็นหุบเขายาวประมาณ 2 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการกดัเซาะหินปูน
ของแม่น ้ าสะเทะซึกาว่า หนา้ผาสูงประมาณ 100 เมตรตั้งตระหง่านอยูส่องฝ่ัง กระแสน ้าท่ีไหลอย่างเงียบๆ  
น าท่านสู่หุบเขาเกบิเคอิล่องเรือ ให้ท่านไดส้มัผสัธรรมชาติอนัสวยงามบนเรือทอ้งถ่ิน โดยมีคนพายเรือล่องไป
ตามแม่น ้าและขบักล่อมร้องเพลง “เกบิโออิวาเกะ” รับฟังบทเพลงไปพร้อมกบัความงามของแมกไมท่ี้สลบัสีปก
คลุมตามแก่งผาเบ้ืองบน และชมปลาธรรมชาติท่ีแหวกว่ายในสายน ้าดา้นล่างตลอดเส้นทางน้ี จากนั้นน าท่าน 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึชิมะ” เมืองท่ีถือไดว้่าเป็น 1 ใน 3 เมืองท่ีมีบรรยากาศท่ีคงความเป็นธรรมชาติไว้
มากท่ีสุด เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถขนาดเลก็บนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ 
เน่ืองจากตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าให้วดัแห่งน้ีกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างข้ึนในปี 
807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆท่ี์ก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ(Zuiganji Temple) โดย
รูปป้ันจะถูกน ามาให้ประชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี อาคารหลงัปัจจุบนัน้ีไดร้ับการบูรณะข้ึนใหม่ในปี 1604 โดย
ตระกลูดาเตะ ตน้ตระกลูผูก่้อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยคุแรก วดัแห่งน้ีจะเปิดให้ชมทุก 33 ปี ซ่ึงล่าสุดเพิ่ง
เปิดให้ชมเม่ือปี 2006 ท่ีผา่นมา การขา้มไปศาลเจา้จะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจา้เรียกว่า ซึ
คาชิบาชิ สร้างจากไม ้เวน้ช่องระหว่างไมก้ระดาน เม่ือเดินขา้มจะมองเห็นพื้นน ้าดา้นล่าง มกัมีคู่รักมาจูงเม่ือขา้ม
สะพานเพราะเช่ือว่า จะท าให้สานสมัพนัธแ์ห่งรักแนบแน่นยิ่งข้ึน  
อิสระให้ท่านไดช้มวิว “อ่าวมัตสึชิมะ” อ่าวท่ีประกอบดว้ยเกาะเลก็ๆกว่า 200 เกาะท่ีปกคลุมดว้ยป่าสน สมัผสั
ความงามท่ีธรรมชาติสร้างสรรคร์ะหว่างผนืทะเลกบัทอ้งฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั้ง 4 และยงัเป็นท่ีไดร้ับ
การยกยอ่งว่าเป็นอ่าวท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น 
จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองเซนได” เพื่อชอ้ปป้ิง “ย่านอิจิบันโจ” ยา่นท่ีครอบคลุมการเช่ือมต่อของถนนหลาย
เส้นทางในยา่นดาวนท์าวน์กินพื้นท่ีรูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ (Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo dori) 
ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเป้ิลสโตร์, 
ร้านอาหาร ร้านเส้ือผา้ และร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ เป็นตน้ 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

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


   
 

วนัทีห้่า เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคนุิมะ - หมู่บ้านโออุจ ิจูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - 
ออนเซ็น-ขาปูยักษ์ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนสายท่ีเต็มไปดว้ยความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี “เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซู
มะ (Bandai-Azuma Lake Line)” ให้ท่านไดช้มกบัความงดงามของใบไมเ้ปล่ียนสีตลอดเส้นทางท่ีคดเค้ียวตาม
ไหล่เขาให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจ และน าท่านสู่ “ทะเลสาบโกะชิคินุมะ (Goshikinuma Pond)” หรือเป็นท่ีรู้จกักนั
ในนามของทะเลสาบ 5 สี อนัท่ีจริงแลว้ท่ีทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีรวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง ท่านจะ
ประทบัใจกบัความงามของธรรมชาติท่ีให้ความสวยงามโดดเด่นประทบัใจ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้นโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะถูกสร้างเม่ือหลาย
ร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 
500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นเขต
อนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดร้ับการ
บูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารและท่ีพกัแบบญ่ีปุ่นเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ
ใบไมเ้ปล่ียนสี ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จุดชมววิในเขตมินะมิไอสุ จงัหวดัฟุกชิุมะ เป็นหุบเขาท่ีอยูติ่ดกบั
แม่น ้าโอะกะวะ ไดร้ับการจดัใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาติท่ีมีความส าคญั ในภาษาพูดทอ้งถ่ินค าว่า เฮทสึริ 
หมายถึง “หนา้ผา” หินน้ีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ลา้นปี และกลายเป็นหอคอย จึงเป็นท่ีมา
ของช่ือโทโน เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา)  ท่ีชั้นหินสีขาวจะมีตน้ไมง้อกออกมา ซ่ึงถูกปกคลุมดว้ยใบไมเ้ปล่ียนสีใน
ฤดูใบไมร่้วง สีสนัท่ีตดักนัระหว่างหินและตน้ไมเ้ป็นภาพท่ีสวยงามอยา่งยิง่ ท่านสามารเท่ียวชมทั้งสองฝ่ังได้
โดยเดินขา้มสะแพนแขวนท่ีสร้างไวพ้าดผา่น  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
 พกัท่ี HOTEL SUNVALLEY NASU หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออน
เซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, 
สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
 

https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/fukushima/
https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/ouchijuku/kanko/1377/


    
 

วนัทีห่ก เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ - เมืองโตเกียว - ย่านชินจุกุ –  
                        สนามบินฮาเนดะ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ “เมืองนิกโก้” เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นทิวเขาในจงัหวดัโทะชิงิ ประเทศญ่ีปุ่น อยูท่างตอน
เหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างประเทศ และน า
ท่านสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” ศาลเจา้ประจ าตระกลูโตกกุาว่าโดยมีประเพณีว่า โชกนุในตระกลูน้ีจะตอ้งมาสกัการะ
ศาลเจา้อยา่งนอ้ยปีละสามครั้ ง ชม “ประตูโยเม (โยเมมง)” งานศิลปะท่ีไดช่ื้อว่างดงามและมีความส าคญัยิง่ต่อ
ประวติัศาสตร์ศิลปะของญ่ีปุ่น ในสมยัโบราณมีแต่ชนชั้นซามูไรเท่านั้นท่ีใชป้ระตูน้ีเขา้ออกศาลเจา้  โดยตอ้งท้ิง
ดาบเอาไวด้า้นนอก จากนั้นกจ็ะพบกบั “ประตูจีน (คาระมง)” ไดร้ับการยกยอ่งให้เป็นสมบติัของชาติ
เช่นเดียวกบัโยเมมงแต่มีขนาดเลก็กว่า ดา้นบนประตูสลกัเป็นรูปต่างๆมากมาย อาทิ มงักร ตน้บ๊วย ตน้โบตัน๋ ตน้
ไผ ่ฯลฯ เพดานสลกัเป็นรูปเทพธิดาก าลงัเล่นพิณ ก่อนจะเขา้สู่ “ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบพิธี และ “ฮนเดง” 
ศาลเจา้ใหญ่ (ถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชมดา้นใน) นอกจากน้ีศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีฝังร่างของโชกนุ โตกกุาว่า อิเอยะ
สุ ท่ีบริเวณ “สุสานโชกนุ (สุสานโฮะโตะ)” ดว้ย จากบริเวณสุสานสามารถมองเห็นทิวทศันข์องศาลเจา้ได้
โดยรอบภายในศาลเจา้แห่งน้ีมีทั้งหมด103วิหารถูกบนัทึกให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี2000 จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง 
“ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ 
เพื่อให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเต็มท่ี 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัไซตามะ เป็นเมืองท่ีไดร้บัฉายาว่า “ลิตเติล้เอโดะ” 
เน่ืองจากบรรยากาศและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ กค็งความเก่าแก่ด้วยตึกรามบา้นช่องตามสองขา้งทางนั้นมีกล่ินอาย
ของความเก่าแก่สมยัเอโดะอยูร่อบๆ บริเวณ แทท่ี้จริงแลว้อาคารเหล่าน้ีกเ็คยเป็นโกดงัมาก่อน แต่ละอาคารแม้
จะยงัอยูใ่นรูปลกัษณ์แบบอดีต แต่ดา้นหนา้ของแต่ละอาคารก็ถูกดดัแปลงให้เป็นร้านคา้ต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียว
สามารถเขา้ไปซ้ือของฝาก ไมเ้นน้ความหรูหรา ทนัสมยัเหมือนในเมืองใหญ่ แต่กไ็ดค้งอนุรักษส์ไตลเ์อโดะ ไว้
ไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อน าท่านชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบั
หน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดิน
กนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง
ถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 



    
 

วนัทีเ่จด็ สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.40 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี JL033 
05.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 
 

เดนิทาง  17 - 23 ตุลาคม  2561 (วนัปิยมหาราช) 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 59,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  57,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -23,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็ (ค านวณ ณ วนัท่ี 14/5/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  



o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (ท่านละ 2ใบ น า้หนัก 23+23 = 46 กิโลกรัมต่อท่าน) 

**ขนาดกระเป๋าท่ีใช้ (กว้าง+ยาว+สูง) รวมกันห้ามเกิน 203 ซม. 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ัง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o  



o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตท่ีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได้, ท่ีน่ังท่ีต้องการ, และเลขท่ีสะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


	วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ

