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ฟกุชิุมะ ยามากาตะ อากิตะ อิวาเตะ เซนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บินเชา้ สบายไมเ่หนือ่ย ไฮไลทค์รบ ซากรุะ  

ชมซากรุะเดยีวดาย ราชินแีห่งภมูภิาคโทโฮค ุอิวาเตะ 

ชมซากรุะ หมูบ่า้นโบราณซามไูร & ชมซากรุะ ริมแมน่ า้คิตะคามิ  

/ ออนเซน 
ก ำหนดกำรเดินทำง   วนัที่ 11 – 17 เมษำยน 2563 
 

วันท่ี 11 เม.ย. กรุงเทพฯ – นำริตะ                                                                                                                       7 วัน 5 คืน 

05.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 1-2  เคำน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย (TG) พบเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับ

ท่านและอ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอินหมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาที และ

ไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังนั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่าง

น้อย 1 ช่ัวโมง 

07.35 น.  คณะออกเดินทางสู่ สนำมบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่น โดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 676  (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 5 ช่ัวโมง) บริการอาหารเชา้บนเคร่ือง  

 
 
 
 

15.45 น. คณะเดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย2ช่ัวโมง) น าท่านผา่นพิธีศุลกากรและตรวจ
คนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแลว้..น าท่านเดินทางสู่เมืองิบารากิ 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูเซ็ทอำหำรญีปุ่น  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั SEALUCK PAL MITO 
3*/ เทียบเท่ำ 

วันท่ี 12 เม.ย.  ต้นทำกซิำกุระ  เมืองมิฮำรุ – ซำกุระแม่น ้ำ ฟูจิตะ – ปรำสำทสึรุกะ – ห้ำงเอออน                        (B/L) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุชิมะ ชม ต้นทำกิ
ซำกุระ ของเมืองมิฮำรุ ถือไดว้า่เป็นตน้ซากุระท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของจงัหวดัฟูกุชิมะ 
อีกทั้งยงัมีความเก่าแก่มากๆคาดว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปีเชียว โดยตน้ทากิซากุระ
เป็นหน่ึงในสายพนัธ์ของซากุระท่ีหายาก ส่ิงท่ีท าให้ไม่อยากให้พลาดการมาชม
ซากุระท่ีน่ีก็ตรงความไม่ธรรมดาท่ีไม่ไดเ้พียงความแก่เท่านั้น หากยงัไดรั้บการยก
ย่องให้เป็นหน่ึงในตน้ซากุระท่ีชาวญ่ีปุ่ นหลายคนยกย่องว่าเป็นตน้ซากุระท่ีสวย

ท่ีสุดของญ่ีปุ่ นเลยนะ จนท าให้ตน้ซากุระของท่ีน่ีกลายมาเป็น  แลนด์มาร์กท่ี  ตอ้งปักหมุดใหไ้ด้
ของจงัหวดัฟูกุชิม่า รวมทั้งยงัเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยท่ีสุดของเมืองอีกดว้ย จากนั้นชม ซำกุระ



ริมแม่น ้ำ ฟุจติะ ความยามประมาณ 2.7กิโลความสวยงามของท่ีน่ีคือ จะมีมุมสะพาน หลายสะพานเลย รายลอ้มไป
ดว้ยตน้ซากุระ2 ฝ่ังแม่น ้า และคนนอ้ยมาก ใหบ้รรยากาศเงียบสงบ คนไม่เยอะ ท่านจะไดมุ้มสวยๆไดอ้ยา่งเสรี  

เท่ียง บริกำรอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร เมนูเซ็ทอำหำรญ่ีปุ่น ชม ปรำสำทสึรุกะ (ไม่รวมค่าเขา้ชมภายใน) ถูกสร้างขึ้นในปี 
1384 มีการเปล่ียนผูป้กครองมาหลายคร้ังในช่วงท่ียงัเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกท าลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี 
1868 ซ่ึงเกิดการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมยัเมจิ ท าให้ส้ินสุดยุคศกัดินายึดอ านาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้
ถูกฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลงัคาเดิมซ่ึงเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็น
เอกลกัษณ์ไม่ซ ้ากบัปราสาทแห่งอ่ืนในญ่ีปุ่ นนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมภายในปราสาทและขึ้นไปยงัชั้นบนสุดเพื่อชม
วิวของเมืองเบ้ืองล่าง และชมพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน น า
ท่านสู่ ห้ำง Aeon อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ท่ี ROUTEINN YAMAGATA HOTEL3* / 
เทียบเท่า 

วันท่ี 13 เม.ย.   ภูเขำไฟซำโอะ – สวนสำธำรณะคะโจ – วัดชูซอนจิ – ซำกุระ สวนมิตะคำมิ                                    (B/L/D) 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร จากนั้นน าท่านสู่ ถนนสำย ซะโอ เอคโค่ไลน์ เป็นถนนท่ีงดงาม ถนนเล่ืองช่ือในความ
สวยงาม มีความยาวทั้ง 26 กิโลเมตร ตน้ไมม้ากมายสองขา้งทางท่ีคดเคี้ยวของถนน น าท่านนัง่กระเชา้ช้ึนสู่ยอดเขาชม 
ภูเขำไฟซำโอะ ท่ีความสูง 1,841 เมตร ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ีโดดเด่นท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ปล่องภูเขาไฟท่ีน่ีมีทะเลสาบสี
ฟ้าสวยงามตั้งอยู่ เรียกว่า โอคาม่า มีลักษณะคล้ายหม้อหุงต้มแบบดั้งเดิม นักท่องเท่ียวไม่สามารถเดินเข้าใกล้ได ้
เพียงแต่มองจากระยะไกลๆในช่วงนอกฤดูหนาวเท่านั้น ซ่ึงสามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟโอะคะมะ รวมถึงด่ืมด ่า
กบัความงดงามของใบไมเ้ปล่ียนสีไดอ้ย่างตระการตา จากนั้นสู่ สวนสำธำรณะคะโจ  เป็นสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกก้บั  
สถานีรถไฟ ยามากาตะ อดีตเคยเป็นท่ีตั้งของปราสาทมาก่อน เป็นท่ีตั้งอนุสาวรียข์องท่าน โมยางิ โยชิอากิ เจา้ผูค้รอง
แควน้ยามางาตะ บุคคลส าคญัของเมืองน้ี เป็นศูนยก์ลางเมืองยามางาตะ ใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนและท ากิจกรรมของ
ชาวเมือง สวนท่ีน่ีใหญ่มากกก มีซากุระมากกว่า 1,500 ตน้  เป็นสถานท่ียอดนิยมของคนเมืองยามากาตะ ในช่วงฤดู
ใบไมพ้ลิท่ีมาเยีย่มชมความงามของดอกซากุระ 

เท่ียง บริกำรอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร เซ็ทเมนูญีปุ่น จากนั้นน าท่านชม วัดชูซนจิมรดกโลกน่ำสนใจในอิวำเตะ  เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฮิราอิซูมิ ชม อาคารคอนจิคิโดะ มีลกัษณะคลา้ยกบัศาลทองค าของ
วดัคินคะคุจิในเกียวโต จากนั้นเดินชมใบไมเ้ปล่ียนสี ทางลาด สึกิมิซากะหรือเรียกอีกอย่างว่า “เนินชมจนัทร์” 
ความโดดเด่นของทางลาดสึกิมิซากะท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบก็คือ ตลอดสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยตน้ Cryptomeria 
ขนาดใหญ่อายุหลายพนัปีท่ีปลู  กโดยตระกูลเดเตะ ชมวิหารใหญ่ฮอนโดะ เป็นวิหารเก่าแก่ท่ียงัเหลืออยูเ่พียงหลงั
เดียวของวดั วิหารหลงัน้ีท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมากก็คือ วิหารแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป
เก่าแก่ 3 องค์ ซ่ึงมีความสูงถึง 4.8 เมตร ท่ีสร้างจากไมแ้ต่ถูกปิดทองจนเหลืองอร่ามสวยงาม จากนั้น ชมไฮไลท ์
วิหารทองค าคอนจิคิโดะ ตั้งอยู่บนเนินเขา ถูกสร้างโดยค าสั่งของโอชูฟูจิวาระในปี 1124 โดยสร้างจากไมแ้ละปก
คลุมดว้ยใบไมสี้ทองสวยงามทั้งดา้นในและดา้นนอก ซ่ึงจุดประสงคข์องการสร้างวิหารทองค าแห่งน้ีก็เพื่ออุทิศ
ให้อะมิดะ ไนยาอิ หรือพระพุทธรูปท่ีมีแสงไม่ส้ินสุด น าท่านชม ริมแม่น ้ำคิตะคำมิ เราจะเห็นภาพของตน้ซากุระ
กว่า 10,000 ตน้ เรียงรายกนัอย่างน่าอศัจรรยร์ะยะทางกว่า 2 กิโลเมตร  ท่ีน่ีคือ สวนคิตะคำมิ เท็นโชจิ ในจงัหวดัอิ
วาเตะ ในบรรดาจ านวนมหาศาลของตน้ซากุระนั้นมีซากุระสายพนัธุ์ต่างๆ กว่า 
150 ชนิด ในช่วงเทศกาลซากุระจะมีบริการรถมา้ให้นั่งเพิ่มอรรถรสในการชม
ซากุระไปอีกระดบั และถา้อยู่จนถึงหลงัพระอาทิตยต์กดินก็จะไดช้มไฟประดบั
อีกดว้ย จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL HANAMAKI ONSEN 3*/เทียบเท่า 

https://www.talonjapan.com/kinkakuji-temple/


เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรโรงแรม หลงัอิสระใหท้่านไดแ้ช่ออนเซนตามอธัยาศยั 
วันท่ี 14 เม.ย.  ต้นซำกุระ เดียวดำย - หมู่บ้ำนซำมูไร คำคุโนดำเตะ – ถนนคริส                                                 (B/L/D) 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร น าท่านชม อนัซีนเจแปน ไม่มาถือว่าพลาดโดยประการทั้งปวง นั่นคือ “ต้นซำกุระ 
เดียวดำย”  สถานท่ีสวยงามเหมือนตั้งอยู่ในทรวงสวรรค ์ของตน้ซากุระ ท่ีก าลงัพลิดอก
อวดโฉมสีชมพูทั้งตน้ มีฉากหลงัเป็นภูเขาหิมะอิวาเตะ ท าให้ภาพน้ีโด่งดังไปทัว่โลก 
ปรากฎการณ์น้ีจะเกิดขึ้นไดแ้ค่เฉพาะ 10 – 15 วนัเท่านั้น ถือว่าเป็นไฮไลทท่ี์จะยากมาก
ต่อการไปชมให้ตรงกับช่วงเวลาทั้ งหมด เพราะดอกซากุระแรกบานท่ามกลางหิมะ 
ในช่วงเวลาท่ีเป็นจุดบรรจบระหว่างการเร่ิมตน้ฤดูใบไมผ้ลิกบัการส้ินสุดของฤดูหนาวท่ี
หิมะสัญลกัณ์ความเยน็ยะเยอืกยงัคงอยู ่ซ่ึงเราสามารถชมไดพ้ร้อมกนัๆ ท่ีเมืองชิสึคุอิชิ จงัหวดัอิวาเตะ เท่านั้น  

เท่ียง บริกำรอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร เมนูเซ็ทอำหำรญีปุ่น จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้ำนซำมูไร คำคุโนดำเตะเคยเป็นเมือง
ท่ีตั้งของปราสาท และถ่ินท่ีอยู่ของซามูไรในจงัหวดัอากิตะ แต่ปัจจุบนัน้ีปราสาทคาคุโนดาเตะไม่หลงเหลืออยู่แลว้ แต่

ยงัคงมีช่ือเ  สียงในดา้นประเพณีของซามูไร และตน้ซากุระสายพนัธุ์ชิดาเระซากุระนบัหลายร้อย
ต้น ท าให้ผู ้คนหลั่งไหลกันมาชมความงดงามของต้นซากุระ  นอกจากน้ียงัมีบ้านพักของ
ครอบครัวซามูไรท่ียงัคงเหลืออยู่ 80 หลงัคาเรือน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่ น 
จากนั้นให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี ณ  ถนนอิชิบันชู แอนด์ คริส ถนนสายชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮขุ แบ่งเป็นเส้นทางช้อปถึง 2 เส้นคือ Ichibancho และ Clis 

บรรจบ กนัในลกัษณะตวั T ถนนชอ้ปป้ิงทั้งสองสายน้ี เป็นศูนยร์วมร้านคา้ ต่าง ๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นร้านอาหาร ร้าน
เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ ร้านขายของฝาก ร้านเคร ฯลฯ สามารถเดินช้อปแบบทอดน่องไปเร่ือยๆ อย่างไม่กลวั
ร้อน ฝน หรือหิมะ เลยทีเดียว เพราะมีหลงัคาคลุมตลอด อิสระอาหารเยน็ ณ ย่านการค้าคามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Premium Green Hills3 */เทียบเท่า 

วันท่ี 15. เ.ม.ย.  อ่ำวมัตสึชิมะ – เจ้ำแม่กวนอมิ – สวนฟุนะโอกะ                                                                            (B/L/D) 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร จากนั้นน าท่านชม อ่ำวมัตสึชิมะ (ไม่รวมค่าล่องเรือในราคาทัวร์) 1 ในไตรทรรศน์ (3 
ทิวทศัน์ท่ีงามท่ีสุด  ในญ่ีปุ่ น) ท่ีอ่าวมตัสึชิมะมีหมู่เกาะนอ้ยใหญ่จ านวนกว่า 260 เกาะตั้งอยู่ในและนอกอ่าว ความกวา้ง
ใหญ่ของทิวทศัน์หมู่เกาะ และสีต่างๆท่ีคอนทราสตก์นัท าให้วิวท่ีน่ีเป็นสถานท่ีห้ามพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบนัการ
ล่องเรือครูซเท่ียวชมรอบอ่าว นอกจากนั้น ยงัมีวดัซ่ึงสร้างในสมยัก่อตั้งเมืองโดยท่านดาเตะ มาซามุเนะผูส้ถาปนาเมือง
เซนไดคือวดัซุยกงัจิและวดัเอน็ซืออินใหท้่านไดช้มความงามของศิลปะในยตุดาเตะ อ่าวน้ียงัไดรั้บรางวลั “อ่าวท่ีงดงาม
ท่ีสุดในโลก” รองจากอ่าวของมหาวิหารมงต์ ชาน มิเชล ท่ีประเทศฝร่ังเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศ
อเมริกา และเปนอ่าวแรกของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไดรั้บรางวลัน้ีท่ีน่ีจึงเป็นสถานีท่ีซ่ึงควรแวะไปเท่ียวชมมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 
เม่ือท่านเดินทางมาถึงเมืองเซ็นได สักกำระเจ้ำแม่กวนอิม ขอพรให้ส าเร็จสมหวงัและโชคดีกบัท่ี เซนได ไดคนันน ซ่ึง
เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีประดิษฐานอยู่ท่ีน่ี ติดอนัดบั 1 ใน 5 ท่ีสูงท่ีสุดในโลก องค์เจา้แม่กวนอิม ท่ีมีขนาดความสูง 100 
เมตร สร้างเสร็จในปี 1991 ซ่ึงในช่วงปี 1991 – 1993 จดัไดว้่าเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ยิ่งตอนท่ีมีซากุระ
มาเป็นฉากหนา้ สวยงามยิ่ง ภายในองคเ์จา้แม่กวนอิมเราสามารถเขา้ไปชมดา้นในไดด้ว้ย ซ่ึงภายในองคเ์จา้แม่กวนอิมมี

ความสูงทั้งหมด 12 ชั้น ดา้นในจะเสีย ค่าเข้าชมคนละ 500 เยน *ไม่รวมในราคาทัวร์ ซ่ึงภายใน
จะมีพระพุทธเจ้า 108 พระองค์ เจ้าแม่กวนอิมทั้ง 33 ปาง และเทพต่าง ๆ โดยเราสามารถขึ้น
ลิฟท์ไปชมวิวเมืองเซนไดจากมุมสูง และยงัสามารถมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกอีกได้ด้วย 



จากนั้นสู่ สวนฟุนะโอกะ ไฮไลทโ์ดดเด่น สถานท่ีรวมผูค้นท่าชมดอกซากุระ ในฤดูใบไมพ้ลิ ตั้งอยู่บนเนิน เขาของเมือง
ชิบาตะ เคยเป็นท่ีตั้งของปราสาทฟุนะโอกะ เจา้ของปราสาท คือ ชิบะตะ จิโร ขุนศึกแห่งเมืองชิบะตะ ปราสาท ฟุนะโอ
กะถูกท าลายลงช่วงสงครามเม่ือปี ค.ศ.1671 ปัจจุบนัจึงเหลือแต่เพียงลานโล่งๆ ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งของปราสาทเท่านั้น 
บริเวณโดยรอบถูกปรับปรุงใหก้ลายเป็นสวนสวยปลูกตน้ซากุระและดอกไมอ่ื้น ๆ บนยอดเขาเป็นท่ีประดิษฐานของรูป
ป้ันพระโพธิสั  ตวก์วนอิม ฟุนะโอกะ  เฮวะคนันน ซ่ึงมีความสูงถึง 24 เมตร ทางเดินขึ้นไปยงัสวนนั้นจะเป็นเนินเขา 
ผ่านดงตน้ ซากุระ ดอกทิวลิปและดอกไมน้านาชนิดให้ไดถ้่าย รูปกนัเพลินจนลืมเหน่ือย  ช่วงกลางเดือนเมษายนของ
ทุกปี จะมีการจดังานเทศกาลชมดอกซากุระขึ้น นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกสารทิศ จะพากนัหลัง่ไหลมาชมความงามของ
ดอกซากุระ ท่ีบานเต็มไปทัว่เขาลูกเลก็ๆ พร้อมกบันัง่รถราง ไม่รวมค่ารถรางในราคาทัวร์ ลอดผา่นอุโมงคซ์ากุระ ก่อน
จะพบ องค์แม่กวนอิมท่ีตั้งอยู่บนยอด เขาความงามของซากุระ ท่ีสวนน้ี การันตีดว้ยการถูกโหวตให้ติดอนัดบัจุด ชม
ซากุระท่ีสวยท่ีสุด 1 ใน 100 แห่ง ของญ่ีปุ่ น  

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำร เมนูเซ็ทอำหำรญีปุ่น จากนั้นเข้าสู่ท่ีพกั CHISAN INN KORIYAMA  HOTEL3*/
เทียบเท่า  

วันท่ี 16. เม.ย.  ฟำร์มสตอร์เบอร์ร่ี – ช้อปป้ิงชินจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ                                                                     (B/L) 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว ระหวา่งทางแวะใหท้่านไดช้มฟำร์มสตอเบอ
ร่ี และ ชิมสดๆจากฟาร์ม ปลูกในพื้นท่ีท่ีมีดินอุดสมบูรณ์ จึงท าให้สตรอเบอร์ร่ีมีขนาดใหญ่ รสชาติหวานอมเปร้ียว
อร่อยก าลงัดี เหมือนกบัรสชาติของสตรอเบอร์ร่ีในสวนแห่งน้ี  

เท่ียง บริหำรอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร  เมนูเซ็ทอำหำรญีปุ่น จากนั้นช้อปป้ิง  ย่ำนชินจูกุ ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของ
โตเกียวแห่งน้ีเต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งช้อปป้ิง ขึ้นชื่อในโตเกียวแหล่งรวมช้อปป้ิงมอลล์
ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น , เมืองแห่งอาหาร  แหล่งรวมร้านกินดื่มและ
ร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง  แหล่งท่องเที ่ยวขึ้น ชื่อ  เช่น สวนชินจุกุเกียวเอ็นและศาลาว่าการ
กรุงโตเกียว เป็นตน้ ในคร้ังน้ีเราจะมาแนะน าวิธีการเดินทางไปยงัชินจุกุ, แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ, แหล่งช้อปป้ิง 
และขอ้มูลร้านอาหารรสเลิศ อิสระอาหารเย็น ณ แหล่งช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางเขา้สู่สนามบินฮาเนดะ 

วันท่ี 17. เม.ย.  ฮำเนดะ – กรุงเทพฯ                                                                                                                          (B) 
00.20 น. คณะออกเดินทางจาก สนำมบินฮำเนดะ  โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบิน TG 661 บริการอาหารบนเคร่ือง 
04.50 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 
พกั 2-3 ท่ำน 

เด็ก 1 ท่ำน 5-12 ปี 
 (เด็กมีเตียง) 

เด็ก1 ท่ำน 2 - 4 ปี 
พักกับ ผู้ใหญ่  2 ท่ำน   
(เด็กไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยว 
 

11 – 17  เมษำยน 2563    63,800 .- 59,800 .- 53,800 .- 8,000 .- 
** ราคาเด็ก ใช้ส าหรับเด็กทีม่ีอายุต ่ากว่า 12 ปี บริบูรณเ์ท่าน้ัน** 
 โปรแกรมกำรเดินทำงนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนีถื้อเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด 
โดยยึดถือสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว (รวม) 



• ค่าตัว๋โดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่ค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 
• ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
• ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน)  
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
• ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
• ค่าเขา้ชมทุกแห่งตามท่ีรายการระบุ   
• ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
• ด่ืมท่ีญ่ีปุ่ นท่านละ 2 ขวด / วนั (เชา้-เยน็) 
• Wifi Free ตลอดการท่องเท่ียว ครอบครัวละ 1 เคร่ือง (2 – 6 ท่าน/เคร่ือง) 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทั้งน้ีขึ้นอยู่

กับเง่ือนไขและขอ้ตกลงของบริษทัประกันชีวิต   *** เด็กอายุต ่ากว่า 1ปี และผูใ้หญ่อายุ 76ปีขึ้นไป จะได้รับความ
คุม้ครองประกันอุบัติเหตุเพียงคร่ึงเดียว 50% ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 6เดือน และผูใ้หญ่อายุ 86ปีขึ้นไป / ไม่
คุม้ครองลูกคา้จอยทวัร์ท่ีเดินทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์*** 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว (ไม่รวม) 

• ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษนอกเหนือรายการ 
• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน (กฎใหม่ล่าสุด) 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทุกชนิด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ นอกเหนือจากท่ีรายระบุ 
• ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (ในกรณีท่ีมีการยกเลิก วีซ่าฟรีส าหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
• ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ ส าหรับผูท่ี้ ไปและ/หรือกลบั ไม่พร้อมพร้อมคณะ 
• ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และหัก ณ ที่จ่ำย 3 % (ในกรณีขอใบก ำกับภำษี) 
• ไม่รวมทิปหัวหน้ำทัวร์ที่เดินทำงไปจำกประเทศไทย ขึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของท่ำนในกำรบริกำร   

• ค่ำธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ 4,000 เยน (1,200 บำทไทย)  

เง่ือนไขกำรจองและกำรส ำรองที่นั่ง 

• จองและช าระ มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 3 วัน นบัแต่วนัจอง พร้อมแจง้ช่ือภาษาองักฤษตามหน้าหนงัสือเดินทาง 
เพื่อยนืยนัการเดินทางและรักษาสิทธ์ิตัว๋โดยสาร หากเกินก าหนดภายใน 3 วนั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจอง
โดยอตัโนมติั 

• ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 15 วนัท าการ (ไม่นบัรวม เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) มิฉะนั้น
ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์กำรจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจ ำ) 

• กรณีท่ีมีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วนั คิดค่าบริการมดัจ าตัว๋เคร่ืองบินทางละ 5,000 บาท  
• กรณีท่ีมีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วนัก่อนเดินทางคิดค่าบริการมดัจ า 10,000 บาท  
• กรณีท่ีมีการยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั คิดค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน  
• คณะผูเ้ดินทาง  20 ท่านขึ้นไป พร้อมมคัคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของบริษทั 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 



- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้าม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าชา้ของสาย
การบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน , อุบติัเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, 
การนดัหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนั
เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษทั 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ , ก าหนดวนัเดินทาง, สายการบิน และราคาทวัร์ ตาม
ความเหมาะสม และความจ าเป็นท่ีเกิดขึ้น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลพินิจ
ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นส าคญั  

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 
(กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

++   เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั++  กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ 
(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กำรเดินทำงเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 -5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบ

ใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย 
       จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่า
จะดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
เพื่อเป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 



**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 

• ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น และก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
• ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
• ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 

• หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่พร้อมเอกสารระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
• กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะสั้น 
• เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมำยเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสม 

บริษัทฯ มีประกันภัยทุกที่น่ัง ที่น่ังละ 1,000,000 บำท 


