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 AOMORI 
AKITA IWATE 

SENllDAI 

7D4N 

BY JAL 

 

22-28 ตลุาคม 2561  71,500.- 
 

  

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ - - - - 

2 
สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิอาโอโมร-ิปราสาทฮโิรซาก ิ

พพิธิภณัฑเ์นบตูะ-กจิกรรมการเก็บแอปเป้ิลอาโอโมร ิ
√ √ √ AOMORI WASHINGTON 

3 
น่ังกระเชา้ขึน้ภูเขาฮกัโกดะ-เดนิเลน่ชมล าธารโออริาเสะ  

ลอ่งเรอืโทวาดาโกะ-แชอ่อนเซน 
√ √ √ 

HACHIMANTAI 

MOUNTAIN HOTEL ♨ 

4 
ทีร่าบสงูฮะชมินัไต-สระน ้าโอนุมะ-ทะเลสาบทาซะวะ  

หมู่บา้นซามไูรคาคโุนะดาเตะ-หบุเขาดาคกิาเอร-ิแชอ่อนเซน 
√ √ √ WATARI ONSEN ♨ 

5 
เมอืงฮริาอซิมู-ิวดัชซูอนจ-ิชมวหิารทองค า-ลอ่งเรอืชอ่งแคบเกบเิคย ์ 

เมอืงเซนได-ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบิงัโจ 
√ √ √ 

ROUTE INN SENDAI 

HOTEL 

6 
เมอืงมตัสชึมิ่า-ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิ่า-เมอืงเซนได  

น่ังรถไฟชนิคนัเซนเขา้เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
√ √ X  

7 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ     
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ปราสาทฮโิรซาก ิ/ พพิธิภณัฑเ์นบูตะ / เก็บแอปเป้ิล / น่ังกระเชา้ฮกัโกดะ / ล าธารโออริาเสะ / ล่องเรอืโทวาดะ 

ฮาจมินัไต / ทะเลสาบทาซาวา่ / คาคุโนะดาเตะ / หุบเขาดาคคิาเอร ิ/ ฮริาอซิมู ิ/ ล่องเรอืเกบเิคย ์/ เซนได 

ล่องเรอือ่าวมตัสชึม่ิา / น่ังรถไฟชนิคนัเซน / ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ / ป้ิงย่าง / ชาบู / ออนเซน 2 คนื 

วนัทีห่น่ึง :    กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 น.  นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

 จุดนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

21.55 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 034 เจแปนแอรไ์ลน ์ 

 

วนัทีส่อง :      สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิอาโอโมร ิ– ปราสาทฮโิรซาก ิ– พพิธิภณัฑเ์นบูตะ 

                     กจิกรรมการเก็บแอปเป้ิลอาโอโมร ิ
 

06.05 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย น าท่านต่อ

ไฟลท์ภายในเพือ่เดนิทางสู่เมอืงอาโอโมร ิ

08.00 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิอาโอโมร ิประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 141 เจแปนแอรไ์ลน ์

http://bit.ly/2NMk5YE
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09.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิอาโอโมร ิจงัหวดัอาโอโมร ิเหนือสุดของเกาะฮอนชอูย่างปลอดภยั 
 

ปราสาทฮโิรซาก ิจงัหวดัอาโอโมร ิปราสาทแห่งนีถ้อืเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงฮโิรซาก ิถูกขนานนามใหเ้ป็น 1 

ใน 7 ปราสาททีม่คีวามสวยงามและมชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของญีปุ่่ น สรา้งเสรจ็สมบูรณใ์นสมยัเอโดะประมาณ ค.ศ. 

1611 ปราสาทโบราณแห่งนีถู้กโอบลอ้มดว้ยปราการก าแพงหนิและคูน ้า 3 ช ัน้ โครงสรา้งดัง้เดมิของปราสาท ม ี

5 ช ัน้ แต่ไดร้บัความเสยีหายจากฟ้าผ่าในปี ค.ศ. 1627 ท าใหม้กีารบูรณะปราสาทแห่งนีใ้หม่ในปี ค.ศ.1810 

ลดเหลอืเพยีง 3 ช ัน้เท่าน้ัน ดา้นในของปราสาทเป็นสวนทีช่าวญีปุ่่ นนิยมมาพกัผ่อนทัง้ในชว่งฤดูใบไมผ้ลแิละ

ใบไมเ้ปลีย่นสใีหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมปราสาทและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  
 

 

พพิธิภณัฑศ์ลิปะพืน้บา้นเนบูตะ มอีาคารภายนอกปกคลุมดว้ยแผ่นโลหะสแีดงมคีวามโดดเด่น ภายในจดั

แสดงนิทรรศการเกีย่วกบัเทศกาลเนบูตะมตัสุร ิทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุกปีในชว่งตน้เดอืนสงิหาคม ผูเ้ขา้ชมจะได ้

ซมึซบับรรยากาศทีม่ชีวีติชวีาของประวตัศิาสตรแ์ละประเพณีส าคญั เร ิม่ตน้จากประตูทางเขา้ช ัน้สองเป็น

ทางเดนิสแีดง เรยีงรายดว้ยภาพถ่ายของเทศกาลเนบูตะมตัสุรทิีม่ยีอ้นไปมากกวา่ 300 ปี ประดบัประดาดว้ยโคม

ไฟรูปปลาทองสแีดง(เป็นสญัลกัษณป์ระจ าเทศกาล) พรอ้มกบัฟังเสยีงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสยีงเพลงไปตลอด

การเดนิชม จนถงึหอ้งโถงใหญ่มดืๆทีจ่ดัแสดงเกีย้ว 5 แบบทีเ่คยใชใ้นขบวนงานเทศกาลเนบูตะทีผ่่านมา และ

ทางพพิธิภณัฑก์็ยงัมรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึประจ าทอ้งถิน่ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมกนัอกีดว้ย 
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กจิกรรมการเก็บแอปเป้ิลอาโอโมร ิใหท้่านสนุกสนานกบั

การเก็บแอปเป้ิลสดๆ จากตน้ของเมอืงอาโอโมรแิห่งนีเ้ป็นแหล่ง

ปลูกแอปเป้ิลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ นและวา่กนัวา่แอปเป้ิล

น้ันดต่ีอสุขภาพ หากทานวนัละ 1 ผล รา่งกายจะแข็งแรง

ห่างไกลโรคภยัไขเ้จ็บ 

 
 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

  เขา้พกั ณ โรงแรม AOMORI WASHINGTON HOTEL 

 

วนัทีส่าม :      นั่งกระเชา้ขึน้ภูเขาฮกัโกดะ – เดนิเล่นชมล าธารโออริาเสะ – ล่องเรอืโทวาดาโกะ 

                       แชอ่อนเซน 
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นั่งกระเชา้ขึน้ภูเขาฮกัโกดะ ภูเขาฮกัโกดะนีเ้ป็นเทอืกเขาภูเขาไฟ มคีวามสูงถงึ 1,585 เมตร ซึง่อยู่บรเิวณ

ตอนใตข้องจงัหวดัอาโอโมรอิยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตโิทวาดะฮาจมิงัไต ถอืเป็นหน่ึงใน 100 ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีสุ่ดของญีปุ่่ น ในชว่งฤดูใบไมร้ว่งประมาณปลายเดอืนกนัยายนถงึกลางตุลาคมนักท่องเทีย่วนิยมทีจ่ะเดนิทาง

ขึน้สู่ยอดเขาดว้ยการการน่ังกระเชา้เพือ่ชมความสวยงามของใบไมเ้ปลีย่นสใีหค้วามรูส้กึเหมอืนก าลงัชม

ภาพเขยีนจากฝีมอืของจติรกรเอกอย่างธรรมชาตกินัเลยทเีดยีว 
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   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  
 

เดนิเล่นชมล าธารโออริาเสะ ล าธารแห่งนีไ้หลไปตามหุบเขาโออริาเซะ ท่ามกลางตน้ไมอ้นัเขยีวชอุ่มในฤดู

ใบไมผ้ลแิละฤดูรอ้น แลว้จะเปลีย่นเป็นสเีฉดเหลอืงแดงในฤดูใบไมร้ว่งประมาณปลายเดอืนตุลาคม-ตน้เดอืน

พฤศจกิายน ล าธารแหล่งนีถ้อืจุดชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีนิ่ยมเป็นอย่างมากในเร ือ่งของทวิทศินท์ีส่วยงาม

และแนวล าธารทีท่อดตวัยาวเหยยีดตลอดแนว ความงดงามของทวิทศันนี์ไ้ดร้บัการคุม้ครองและสงวนใหเ้ป็นจุด

ชมววิและอนุสาวรยีท์างธรรมชาต ิ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตติามอธัยาศยั 

 

ล่องเรอืทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะฮอนช ูตัง้อยู่ในบรเิวณเขตอุทยานแห่งชาตโิท

วาดะ-ฮาจมินัไต ซึง่มพีรมแดนตดิต่อถงึเขตจงัหวดัอาคติะ โดยทะเลสาบนีเ้กดิจากการระเบดิของปากปล่อง

ภูเขาไฟคู่เมือ่ 2 แสนปีกอ่น จนเกดิเป็นแอ่งลกึขนาดใหญ่ และวดัจุดทีล่กึสุดได ้ 327 เมตร นับเป็นทะเลสาบน ้า

ลกึอนัดบั 3 ของประเทศญีปุ่่ นและยงัถอืเป็นแห่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการชมใบไมเ้ปลีย่นสอีกีแห่งหน่ึงใน

ภูมภิาคโทโฮคุอกีดว้ย 
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  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม     แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

  เขา้พกั ณ โรงแรม HACHIMANTAI MOUNTAIN HOTEL  

 

วนัทีส๋ี ่:      ทีร่าบสูงฮะชมินัไต – สระน ้าโอนุมะ – ทะเลสาบทาซะวะ  

             หมู่บา้นซามูไรคาคุโนะดาเตะ – หุบเขาดาคกิาเอร ิ–ชแชอ่อนเซน 
 
   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ทีร่าบสูงฮะชมินัไต ซ ึง่ตัง้อยู่ภายในเทอืกเขาทางภาคเหนือของภูมภิาคโทโฮข ุมคีวามสูงจากประมาณ 1,613 

เมตร เทอืกเขานีถ้อืเป็นขมุทรพัยท์างธรรมชาต ิทีม่พีชืพรรณหลากหลาย ทีม่คีวามอุดมสมบูรณข์องป่าเขา

และทะเลสาบ เป็นแหล่งน ้าพุรอ้นช ัน้ด ีอากาศจะเย็นสบายตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ตัง้แต่ปลายเดอืน ก.ย. ไป

จนถงึกลางเดอืน ต.ค. ใบไมเ้ขยีวขจใีนฤดูรอ้นจะเปลีย่นสแีต่งแตม้ภูเขาดว้ยสแีดงและเหลอืงอย่างสวยสดงดงาม 

พาท่านชมความงดงามของ สระน ้าโอนุมะ เสน้ทางเดนิชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีจ่ะใหท่้านไดส้มัผสักบัความงดงาม

ของธรรมชาตลิอย่างใกลช้ดิ ภาพใบไมเ้ปลีย่นสสีะทอ้นลงในสระน ้า ท าใหท้ีน่ี่เป็นหน่ึงในสถานทีพ่กัผ่อนทีด่ทีีสุ่ด

ของญีปุ่่ นอกีแห่งหน่ึงเลยทเีดยีว 

 

 

 
 

ทะเลสาบทาซาวะโกะ เป็นทะเลสาบน ้าจดืรูปวงกลมทีม่คีวามลกึ 432.4 เมตร ทีน่ี่เป็นทะเลสาบทีล่กึทีสุ่ดใน

ญีปุ่่ น ดงัน้ันในชว่งหนา้หนาวทะเลสาบแห่งนีจ้งึไม่กลายเป็นน ้าแข็ง อกีทัง้สขีองน ้าจะแตกต่างกนัไปในแต่ละวนั
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อกีดว้ยขึน้อยู่กบัอากาศในแต่ละวนัจะมสีตี ัง้แต่สเีขยีวหยกไปจนถงึสคีรามเขม้ นอกจากนีย้งัมตี านานเกา่แก่

เกีย่วกบัทะเลสาบทาซาวะโกะ โดยมเีจา้หญงินามว่า ทตัสโึกะฮเิมะ ผูซ้ ึง่มาทีน่ี่เพือ่ดืม่น ้าเพือ่ใหเ้ป็นอมตะสวย

และอ่อนเยาว ์แต่อย่างไรก็ตามนางดืม่น ้ามากเกนิไปท าใหก้ลายเป็นมงักรน ้าอยู่ในทะเลสาบแห่งนี ้ทีบ่รเิวณ

ชายฝ่ังของทะเลสาบจะมรูีปป้ันทองแดง 3 รูปป้ันของทตัสโึกะฮเิมะในขณะทีเ่ป็นมนุษยต์ามเร ือ่งราวในต านาน 

รูปป้ันเหล่านีเ้ป็นทีร่กัของผูค้นทีเ่ดนิทางมาทีน่ี่ ใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั 
   

 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

หมู่บา้นซามูไรคาคุโนะดาเตะ ถนนทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นของตระกูลซามูไรตระกูลใหญ่ๆในอดตี  

ซึง่ไดร้บัการดูแลไวเ้ป็นอย่างด ีโดยเมือ่กอ่นเป็นบา้นทีอ่าศยัของซามูไรทีร่บัใชเ้จา้ผูค้รองปราสาทของเมอืงนี ้แม ้

ปัจจุบนัปราสาทจะไม่มเีหลอืแมแ้ต่ซาก แต่บา้นของเหล่าซามูไรยงัอยู่ในสภาพดแีละเรยีงรายอยู่บนถนนสายนี้

ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
 

 
 

หุบเขาดาคกิาเอร ิเป็นอกีหน่ึงสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีงของจงัหวดัอะคติะ สองขา้งหุบเขาเต็มไป

ดว้ยพรรณไมน้านาชนิด แต่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอืล าธารน ้าสฟ้ีาใส สะทอ้นกบัภาพของใบไมท้ีพ่รอ้มใจกนัสลบัส ียิง่
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ชว่ยเพิม่ความสวยงามใหก้บัหุบเขาแห่งนี ้นอกจากจะชมความสวยงามของใบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ ทวิทศันข์องเกาะ

แกง่ หนิรูปทรงแปลกประหลาด รวมถงึน ้าตกนอ้ยใหญ่ก็มคีวามสวยงามไม่แพก้นั โดยววิของสะพานเกา่คะมิ

โนะอวิะฮะช ิเป็นมุมสวยซึง่เป็นเอกลกัษณข์องทีน่ี่ 

 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม     แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

  เขา้พกั ณ โรงแรม WATARI ONSEN HOTEL 

 

วนัทีห๋า้ :      เมอืงฮริาอซูิม ิ– วดัชูซอนจ ิ– ชมวหิารทองค า – ล่องเรอืชอ่งแคบเกบเิคย ์ 

                       เมอืงเซนได – ชอ้ปป้ิงย่านอจิบิงัโจ 
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

เมอืงฮริาอซูิม ิล่าสุดเมอืงนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกเ้ป็น “มรดกโลก” พรอ้มชม  

วดัชูซอนจ ิทีส่รา้งขึน้ในปี 850 เป็นวดันิกายเทนได จุดเด่นของวดัแห่งนี ้คอื ชมวหิารทองค า หรอื  

คอนจคิโิดะ [Golden Hall] สรา้งเสรจ็ในปี 1124 เป็นอาคารแห่งเดยีวของวดัจูซนจทิีส่รา้งในศตวรรษที ่12 

และทีย่งัคงสภาพเดมิอยู่ได ้อาคารโถงเล็กสรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหอ้มติาเนียวไร (พระพุทธเจา้แห่งแสงสวา่งทีไ่ม่

สิน้สุด) นอกจากหลงัคาแลว้บรเิวณอืน่จะถูกเคลอืบดว้ยทองทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่มส่ีวนทีค่ลา้ยกบัศาลา

ทองคนิคะคุจขิองเมอืงเกยีวโตเพราะเป็น อาคารทีหุ่ม้ดว้ยทองเหมอืนๆกนั เพยีงแต่วา่ศาลาทองอนันีจ้ะถูกเก็บ

รกัษาไวใ้นหอ้งโถงขนาดใหญ่แทนทีจ่ะอยู่กลางแจง้เหมอืนกบัศาลาทองคนิคะคุจ ิ
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ชอ่งหนิผาเกบเิคย ์ทีซ่ ึง่แม่น ้าอวิาอไิหลผ่านชอ่งผา

แห่งนี ้โดยมคีวามยาวถงึ 2 กโิลเมตร ทอดยาวไปตาม

แนวโคง้ของหนา้ผาทีสู่ง 100 เมตร...ตลอดเสน้ทางท่าน

จะไดส้มัผสักบัธรรมชาตทิีเ่งยีบสงบโดยน่ังเรอืทอ้งแบน 

และมไีกดท์อ้งถิน่ เป็นคนแจวเรอื พาชมตลอด 1 ช ัว่โมง

คร ึง่ และระหว่างเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตสิองขา้งทางอยู่

น้ัน คนแจวเรอืจะขบัรอ้งเพลงใหท่้านไดอ้ารมณเ์คลิม้ตาม

ไปกบัทศันียภาพทีป่รากฏเบือ้งหนา้อกีดว้ย 
   
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

 

ชอ้ปป้ิง ณ อจิบิงัโจ แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ตดิๆกบัสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปดว้ยถนนหลายเสน้ทีม่รีา้นคา้

ต่างๆมากมาย รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ อาทเิชน่ S-Pal, Ebeans, Loft, Parco, AER, Sakurano, Fujisaki, 

etc. ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

  เขา้พกั ณ โรงแรม ROUTE INN SENDAI HOTEL 

 

วนัทีห๋ก :      เมอืงมตัสชึมิ่า – ล่องเรอือา่วมตัสชึมิ่า – วดัโกไดโดะ – เมอืงฟุคุชมิ่า  

                       นั่งรถไฟชนิคนัเซนเขา้เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ  
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

มตัสชึมิ่า ทีไ่ดร้บัการยกย่องว่ามทีศันียภาพงดงามทีสุ่ดหน่ึงในสามของญีปุ่่ น นอกจากน้ันยงัเป็นแหล่ง

เพาะเลีย้งหอยนางรมทีม่รีสชาตดิใีนอนัดบัตน้ๆของญีปุ่่ นอกีดว้ย ล่องเรอือา่วมตัสชึมิ่า อนังดงามและหมู่

เกาะหนิปูนรูปรา่งแปลกตากวา่ 260 เกาะ ซึง่ตัง้เรยีงรายกนัอยู่ทั่วไปในอ่าวใหนั้กท่องเทีย่วไดจ้นิตนาการ  

วดัโกไดโดะ เป็นพระอโุบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกบัท่าเรอืมตัสชึม่ิา เน่ืองจากตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่น ท า

ใหว้ดัแห่งนีก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงมตัสชึมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 

องค ์โดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี (คร ัง้สุดทา้ยทีน่ าออกมาจดัแสดงคอืปี 2006) 

** เมนูแนะน าเมือ่มาถงึมตัสชึม่ิาตอ้งหา้มพลาดหอยนางรมสดๆ ทีม่รีา้นตัง้อยู่รมิอ่าวใหเ้ลอืกชมิ ** 
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   รบัประทานอาหารกลางวนับนรถไฟ ** ใหท้่านสมัผสัประสบการณก์ารทานขา้วกล่องบนรถไฟ ** 

 

 

นั่งรถไฟชนิคนัเซนเขา้เมอืงโตเกยีว ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณก์ารเดนิทางทีสุ่ดสะดวกสบายและ

รวดเรว็และปลอดภยัทีสุ่ดในญีปุ่่ น รถไฟชนิคนัเซนเสน้ทางโทโฮคุนีว้ ิง่ดว้ยความเรว็สูงสุด 320 ต่อ/ช ัว่โมง  

ใหท้่านไดพ้กัผ่อนบนรถไฟระหว่างการเดนิทางเขา้กรุงโตเกยีว 

 

ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถ่ายรูป นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, 

SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเคร ือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า 

หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสุด

มนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 
 

   อสิระรบัประทานอาหารค ่า ณ ตามอธัยาศยั 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
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วนัทีห่ก:  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

AOMORI AKITA IWATE SENDAI 7D4N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

22-28 ตุลาคม 2561 71,500.- 68,500.- 63,500.- 8,900.- 44,500.- 
   

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **  
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อตัรานีร้วม 

✓ ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

✓ ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

✓ ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศช ัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

✓ ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 46 

กโิลกรมั (ใบละ 23 กโิลกรมั X 2 ใบ) หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มีน ้าหนักเกนิที่ก าหนด ท่านตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมีการเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถูกจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร ือ่งบนิ เพื่อเลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่ีการเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนัก่อนการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิค่าบรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิค่าบรกิารเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตัว๋

โดยมิไดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทยและต่างประเทศปฏเิสธมิใหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมือง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มีสิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดได ้

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่ีแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิิหรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มีการแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท้่าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตัว๋โดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมื่อท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมีความประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 
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1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อินในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตัว๋เคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมืองไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ต ัง้ครรภ ์สตรตี ัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมื่อท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่ีอายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ีประวตัคิรรภเ์คยมีปัญหาหรอืมีประวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะที่ออกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มีการคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคือ 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมีน ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมีสทิธิเ์รยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมีสดัส่วน ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
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