
 
 

 
 

 

 
 

 

 

            
** สุดยอดเส้นทางการชมใบไมเ้ปลี�ยนสี ณ ภูมิภาคโทโฮคุ ที�วา่กนัวา่สวยที�สุดในญี�ปุ่น 
** นั�ง “กระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ” ชมความงามของป่าในฤดูกาลใบไมแ้ดง แบบพาโนราม่า 
** สัมผสัความงามของลาํธาร ท่ามกลางแมกไมที้�แต่งแตม้สีสันโดยธรรมชาติที� ลาํธารโออริาเสะ  
** สนุกสนานกบักิจกรรมเกบ็ “แอปเปิ� ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั/นในสวน 
** เพลิดเพลินกบัธรรมชาติที�สวยงามในทุกๆโคง้ที� ภูเขาฮาจิมนัไต  
** ชมความสวยงามของฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสีกบัเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์” 
** ตื�นตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที�สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน 
** สัมผสับรรยากาศ “เมอืงคาวาโกเอะ” ที�ยงัคงความเก่าแก่สมยัเอโดะ จนไดฉ้ายาวา่ “ลติเติ�ลเอโดะ” 
** ชมบา้นชาวนาโบราณ “หมู่บ้านโออจิุ จูกุ” ที�อดีตเคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะ 
** บริการท่านดว้ยนํ�าดื-มที-ญี-ปุ่ นท่านละ 8ขวด/วนั 

 

กาํหนดการเดนิทาง 01 – 03 ตุลาคม 1456 (คลา้ยวนัสวรรคต ร.<)  
03 – 17 ตุลาคม 1456 (วนัปิยะมหาราช) 

 

 (หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 

 



วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฮาเนดะ 
8<.?? น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั/น @ ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู A เคาน์เตอร์ R 

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ/นเครื�อง 
21.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� JL034 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 

วนัที-สอง สนามบินอะโอะโมะริ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ� ล) - นั-งกระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ -  

ชมววิบนสะพานโจกาคุระ - ทะเลสาบโทวาดะ - ลาํธารโออริาเซะ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั�น 
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี�ปุ่น เตรียมรอต่อเครื�องบินภายในประเทศสู่ สนามบินอะโอะโมะริ 
07.40 น. เหินฟ้าภายในประเทศสู่ สนามบินอะโอะโมะริ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� JL141  
                           (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินอะโอะโมะริ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั/นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

นาํท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ� ล)” ซึ� งเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมห้ลากหลายชนิดทั/ง ลูก
สตรอเบอรี�  เชอรี�  แอปเปิ/ ล เมล่อน และผลไมอื้�นๆ ซึ� งจะผลดักนัออกผลตั/งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 
แลว้อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน กบัการชิมผลไมต้ามฤดูกาลจากสวนผลไมช้ั/นนาํสดๆ ตามอธัยาศยั 
จากนั/นนาํท่านขึ/นสู่ “กระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ(Hakkoda ropeway)” เป็นพาหนะที�จะนาํผูค้นจากเชิงเขาฮคัโคะ
ดะ ไปสู่ยอดเขาทะโมะยะชิ (Tamoyachi) เปิดทาํการในปี 1968 กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี/ไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื�อง 
และยงัเปิดทาํการตลอดทั/งปีอีกดว้ย ทุกฤดูกาลแตกต่างอยา่งสิ/นเชิง และงดงามเท่าเทียมกนั ในช่วงปลายฤดู
ใบไมผ้ลิและตน้ฤดูร้อน ดอกไมป่้าดารดาษพื/นที�โดยรอบสถานีกระเชา้ไฟฟ้าบนยอดเขา ในฤดูใบไมร่้วง ใบไม้
เปลี�ยนสีรุ่นแรกของญี�ปุ่น สามารถมองชมไดบ้นไหล่เขาเบื/องล่างของกระเชา้ไฟฟ้า ใบไมจ้ะเริ�มพากนัเปลี�ยนสี
ในช่วงปลายเดือนกนัยายน และจะคงอยูจ่นถึงกลางหรือปลายเดือนตุลาคม ในฤดูหนาวคุณสามารถเพลิดเพลิน
กบัววิหิมะ ในขณะที�กระเชา้ไฟฟ้านาํคุณขึ/นไปสู่สกีรีสอร์ทที�ดีที�สุดของอะโอะโมะริ และถา้คุณมาที�นี�ในช่วง
ปลายเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพนัธ์ คุณก็อาจจะไดพ้บกบัสัตวป์ระหลาดหิมะ ซึ� งก่อตวัจากหิมะที�ปกคลุม
ตน้ไมบ้นเนินเขา ท่ามกลางใบไม้เปลี�ยนสี (ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั/นนาํท่านผา่นชมววิบน “สะพานโจกาคุระ(Jogakura Bridge)” ที�สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัสวยงามของ
ป่าทึบสีสันสวยงามในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสี�ประมาณตน้-กลางเดือนตุลาคม  
จากนั/นนาํท่านชม "ลาํธารโออริาเซะ(Oirase Stream)" เป็นลาํธารจากภูเขาที�งดงามในจงัหวดัอาโอโมริ ซึ� งเป็น
จุดชมใบไมเ้ปลี�ยนสีที�มีชื�อเสียงมากที�สุดในประเทศญี�ปุ่น ลาํธารแห่งนี/ไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ(Oirase 
Gorge) ท่ามกลางตน้ไมอ้นัเขียวชอุ่มในฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน แลว้จะเปลี�ยนเป็นสีเฉดเหลืองแดงในฤดูใบไม้
เปลี�ยนสีประมาณปลายเดือนตุลาคม-ตน้เดือนพฤศจิกายน และนาํท่านชม “ทะเลสาบโทวาดะ(Lake Towada)” 
เป็นทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดบนเกาะฮอนชูซึ� งเป็นเกาะหลกัของประเทศญี�ปุ่น ทะเลสาบแห่งนี/ เป็นจุดชมใบไม้

เปลี�ยนสีที�นิยมที�สุดแห่งหนึ�งเพื�อบนัทึกภาพตามอธัยาศยั ท่ามกลางใบไม้เปลี�ยนสี (ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) 
� พกัที� HOTEL APPI GRAND หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



� รับประทานอาหารคํ-า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ/นชื�อของญี�ปุ่น แบบ
ไม่อั/น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี/  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ/าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออน
เซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การอาบนํ/าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัที-สาม ภูเขาฮาจิมงัไท - บ่อนํ�าโอนุมะ - ทามะกาวะออนเซน - ทะเลสาบทาซาว่า - หมู่บ้านซามูไรคาคุดาโน

เตะ  
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั/นนาํทุกท่านชมความสวยงามของ “ภูเขาฮาจิมังไท (Mt. Hachimantai)” ซึ� งเป็นภูเขาที�มียอดเขาแบนราบ 
ที�ความสูง 1,613 เมตรเหนือระดบันํ/าทะเล ซึ� งนบัเป็นภูเขาที�สูง 1 ใน 3 ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ สามารถ
ชมพมิูทศัน์อนัสวยงาม และแมกไมน้านาพนัธ์ุสีสันสวยงามในฤดูกาลใบไมเ้ปลี�ยนสีตลอดสองขา้งทางจากถนน
สาย Hachimantai Aspite ซึ� งเชื�อมต่อระหวา่งจงัหวดัอากิตะและ  
นาํท่านชม บ่อนํ�าโอนุมะ ซึ� งมีทางเส้นทางศีกษาธรรมชาติบริเวณใกลบ้่อนํ/าแห่งนี/  บ่อนํ/ าถูกรายลอ้มดว้ยป่าลุ่ม
ชื/น ใหท้่านสัมผสับรรยากาศธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ดในทศันียภาพที�งดงาม 

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่”ทามะกาวะออนเซ็น” ตั/งอยูใ่นอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมงัไท แหล่งซึ� งนํ/าพุร้อนคุณภาพ 
นาํท่านสู่บริเวณทางเดินท่องเที�ยว เพื�อชมแหล่งกาํเนิดนํ/าพุร้อน ที�มีควนัขาวโพยพุง่จากพื/นดินสู่อากาศดา้นบน 
จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่จงัหวดัอากิตะ ผา่นชม “ทะเลสาบทาซาว่า(Lake Tazawa)” ตั/งอยูท่างทิศใตข้อง
อุทยานแห่งชาติโทวาดะ-ฮาจิมงัไท และนบัวา่เป็นทะเลสาบที�มีภูมิทศัน์ที�สวยงามและยงัคงความเป็นธรรมชาติ
ที�เรียบง่าย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ จากนั/นนาํทุกท่านชม “หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ” ถิ�นที�อยูข่อง
ซามูไรในจงัหวดัอากิตะซึ�งมีชื�อเสียงในดา้นประเพณีของซามูไร ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัประมาณ 80 หลงัคา
เรือน ซึ� งเป็นอาคารที�มีสถาปัตยกรรมซามูไรแบบดั/งเดิมอนัเป็นตวัอยา่งที�ดีที�สุดของประเทศญี�ปุ่น  
� รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร 

� พกัที� YOKOTE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ p ดาว 

    
 

วนัที-สี- ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอ ิ- หุบเขานารุโกะ - เมอืงมตัสึชิมะ - วดัโกไดโดะ+ชมอ่าวมตัสึชิมะ  



  - เมอืงเซนได - ย่านอจิิบันโจ 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั/นนาํท่านสู่ “หุบเขาเกบิเคอ ิ(Geibikei)” เป็นหุบเขายาวประมาณ h กิโลเมตรที�เกิดจากการกดัเซาะหินปูน
ของแม่นํ/าสะเทะซึกาวา่ หนา้ผาสูงประมาณ 8?? เมตรตั/งตระหง่านอยูส่องฝั�ง กระแสนํ/าที�ไหลอยา่งเงียบๆ  
นาํท่านสู่หุบเขาเกบิเคอล่ิองเรือ ใหท้่านไดส้ัมผสัธรรมชาติอนัสวยงามบนเรือทอ้งถิ�น โดยมีคนพายเรือล่องไป
ตามแม่นํ/าและขบักล่อมร้องเพลง “เกบิโออิวาเกะ” รับฟังบทเพลงไปพร้อมกบัความงามของแมกไมที้�สลบัสีปก
คลุมตามแก่งผาเบื/องบน และชมปลาธรรมชาติที�แหวกวา่ยในสายนํ/าดา้นล่างตลอดเส้นทางนี/  
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขานารูโกะ” เป็นหนึ�งในหุบเขาที�สวยงามที�สุดของภูมิภาคโทโฮคุ นบัวา่เป็นจุด
ชมใบไมเ้ปลี�ยนสีที�นิยมมากที�สุดของภูมิภาคเลยทีเดียว หุบเขาแห่งนี/ กินพื/นที�ยาว 2 กิโลเมตรจากทิศตะวนัออก
ไปยงัทิศตะวนัตก จุดชมธรรมชาติที�ดีที�สุดคือบริเวณศาลา Narukokyo Resthouse เรื�อยไปทางทิศตะวนัตกของ
หุบเขา ทศันียภาพที�มีชื�อเสียงอีกแห่งหนึ�งคือสะพานโอฟุคาซาวา่(Ofukazawa Bridge) ที�มองเห็นไดจ้ากดาดฟ้า
จุดชมววิที�ตั/งอยูข่า้งศาลานารุโกะเคียว นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึชิมะ” เมืองที�ถือไดว้า่เป็น 1 ใน 3 เมืองที�มี
บรรยากาศที�คงความเป็นธรรมชาติไวม้ากที�สุด เพื�อนาํท่านเดินทางสู่ “วดัโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถขนาดเล็ก
บนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เนื�องจากตั/งอยูใ่นตาํแหน่งที�โดดเด่น ทาํให้วดัแห่งนี/กลายเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึ/นในปี 807 เป็นที�ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึ� งก่อตั/งโดยพระสงฆที์�ก่อตั/ง
วดัซูอิกนัจิ(Zuiganji Temple) โดยรูปปั/ นจะถูกนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี อาคารหลงัปัจจุบนันี/
ไดรั้บการบูรณะขึ/นใหม่ในปี 1604 โดยตระกลูดาเตะ ตน้ตระกลูผูก่้อตั/งและปกครองเมืองเซนไดในยคุแรก วดั
แห่งนี/จะเปิดใหช้มทุก 33 ปี ซึ� งล่าสุดเพิ�งเปิดใหช้มเมื�อปี 2006 ที�ผา่นมา การขา้มไปศาลเจา้จะมีสะพานช่วงสั/นๆ 
3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจา้เรียกวา่ ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม ้เวน้ช่องระหวา่งไมก้ระดาน เมื�อเดินขา้มจะ
มองเห็นพื/นนํ/าดา้นล่าง มกัมีคู่รักมาจูงเมื�อขา้มสะพานเพราะเชื�อวา่ จะทาํใหส้านสัมพนัธ์แห่งรักแนบแน่นยิ�งขึ/น  
อิสระใหท้่านไดช้มวิว “อ่าวมัตสึชิมะ” อ่าวที�ประกอบดว้ยเกาะเล็กๆกวา่ 200 เกาะที�ปกคลุมดว้ยป่าสน สัมผสั
ความงามที�ธรรมชาติสร้างสรรคร์ะหวา่งผนืทะเลกบัทอ้งฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั/ง 4 และยงัเป็นที�ไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เป็นอ่าวที�มีความสวยงามมากที�สุด 1 ใน 3 ของญี�ปุ่น 
จากนั/นนาํท่านสู่ “เมืองเซนได” เพื�อชอ้ปปิ/ ง “ย่านอจิิบันโจ” ยา่นที�ครอบคลุมการเชื�อมต่อของถนนหลาย
เส้นทางในยา่นดาวน์ทาวน์กินพื/นที�รูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo dori) ซึ� ง
มีขนาดใหญ่ที�สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 8?? เยน, แอปเปิ/ ลสโตร์, 
ร้านอาหาร ร้านเสื/อผา้ และร้านจาํหน่ายของที�ระลึกต่างๆ เป็นตน้ 
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที� HOTEL GRAND TERRACE SENDAI KOKUBUNCHO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 



วนัที-ห้า เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคนุิมะ - หมู่บ้านโออจิุ จูก ุ- โตรกผาโทโน เฮทสึริ -

เมอืงนิกโก้ - ออนเซ็น 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ถนนสายที�เตม็ไปดว้ยความสวยงามของใบไมเ้ปลี�ยนสี “เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซู

มะ(Bandai-Azuma Lake Line)” ใหท้่านไดช้มกบัความงดงามของใบไมเ้ปลี�ยนสีตลอดเส้นทางที�คดเคี/ยวตาม
ไหล่เขาใหท้่านไดตื้�นตาตื�นใจ และนาํท่านสู่ “ทะเลสาบโกะชิคินุมะ(Goshikinuma Pond)” หรือเป็นที�รู้จกักนั
ในนามของทะเลสาบ z สี อนัที�จริงแลว้ที�ทะเลสาบแห่งนี/ เป็นที�รวมทะเลสาบมากกวา่ @? แห่ง ท่านจะ
ประทบัใจกบัความงามของธรรมชาติที�ใหค้วามสวยงามโดดเด่นประทบัใจ 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั/นนาํท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้นโบราณที�อดีตเคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเมื�อหลาย
ร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี�ปุ่นโบราณที�มุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝั�งกินระยะทางประมาณ 
500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมื�อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ/นทะเบียนเป็นเขต
อนุรักษสิ์�งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซึ� งในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดรั้บการ
บูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที�ระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื/นเมือง ร้านอาหารและที�พกัแบบญี�ปุ่นเพื�อดึงดูด
นกัท่องเที�ยว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยี�ยมชมหมู่บา้นนี/กวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี จากนั/นนาํท่านชมความสวยงามของ
ใบไมเ้ปลี�ยนสี ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จุดชมววิในเขตมินะมิไอสุ จงัหวดัฟุกุชิมะ เป็นหุบเขาที�อยูติ่ดกบั
แม่นํ/าโอะกะวะ ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาติที�มีความสาํคญั ในภาษาพดูทอ้งถิ�นคาํวา่ เฮทสึริ 
หมายถึง “หนา้ผา” หินนี/ ก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ 8 ลา้นปี และกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที�มา
ของชื�อโทโน เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา)  ที�ชั/นหินสีขาวจะมีตน้ไมง้อกออกมา ซึ� งถูกปกคลุมดว้ยใบไมเ้ปลี�ยนสีใน
ฤดูใบไมร่้วง สีสันที�ตดักนัระหวา่งหินและตน้ไมเ้ป็นภาพที�สวยงามอยา่งยิ�ง ท่านสามารเที�ยวชมทั/งสองฝั�งได้
โดยเดินขา้มสะแพนแขวนที�สร้างไวพ้าดผา่น และนาํท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ “เมืองนิคโก้” เป็นเมืองที�ตั/งอยูใ่นทิวเขา
ในจงัหวดัโทะชิงิ ประเทศญี�ปุ่น อยูท่างตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองท่องเที�ยวที�เป็นที�นิยมของ
นกัท่องเที�ยวทั/งชาวญี�ปุ่นและชาวต่างประเทศ 
� รับประทานอาหารคํ-า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

� พกัที� KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ p ดาว 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี/  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ/าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพื�อผอ่นคลาย
ความเมื�อยลา้ การอาบนํ/าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัที-หก ศาลเจ้าโทโชก ุ- ซาโนะ เอาท์เลต็ - เมอืงคาวาโกเอะ - เมอืงโตเกยีว - ย่านชินจุก ุ- สนามบินฮาเนดะ 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” ศาลเจา้ประจาํตระกลูโตกุกาวา่โดยมีประเพณีวา่ โชกุนในตระกลูนี/
จะตอ้งมาสักการะศาลเจา้อยา่งนอ้ยปีละสามครั/ ง ชม “ประตูโยเม (โยเมมง)” งานศิลปะที�ไดชื้�อวา่งดงามและมี
ความสาํคญัยิ�งต่อประวติัศาสตร์ศิลปะของญี�ปุ่น ในสมยัโบราณมีแต่ชนชั/นซามูไรเท่านั/นที�ใชป้ระตูนี/ เขา้ออก
ศาลเจา้  โดยตอ้งทิ/งดาบเอาไวด้า้นนอก จากนั/นก็จะพบกบั “ประตูจีน (คาระมง)” ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นสมบติั
ของชาติเช่นเดียวกบัโยเมมงแต่มีขนาดเล็กกวา่ ดา้นบนประตูสลกัเป็นรูปต่างๆมากมาย อาทิ มงักร ตน้บ๊วย ตน้
โบตั|น ตน้ไผ ่ฯลฯ เพดานสลกัเป็นรูปเทพธิดากาํลงัเล่นพิณ ก่อนจะเขา้สู่ “ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบพิธี และ 
“ฮนเดง” ศาลเจา้ใหญ่ (ถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชมดา้นใน) นอกจากนี/ศาลเจา้แห่งนี/ยงัเป็นที�ฝังร่างของโชกุน โตกุกา
วา่ อิเอยะสุ ที�บริเวณ “สุสานโชกุน (สุสานโฮะโตะ)” ดว้ย จากบริเวณสุสานสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของศาลเจา้
ไดโ้ดยรอบภายในศาลเจา้แห่งนี/ มีทั/งหมด103วหิารถูกบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื�อปี2000 จากนั/นนาํท่านชอ้ปปิ/ ง 
“ซาโนะ เอาท์เลต็” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั/นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสื/อผา้ เป็นตน้ 
เพื�อใหท้่านไดช้อ้ปปิ/ ง และเลือกซื/อของฝากอยา่งเตม็ที� 
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั/นเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซึ� งตั/งอยูใ่นจงัหวดัไซตามะ เป็นเมืองที�ไดรั้บฉายาวา่ “ลติเติ�ลเอโดะ” 
เนื�องจากบรรยากาศและสิ�งปลูกสร้างต่างๆ ก็คงความเก่าแก่ดว้ยตึกรามบา้นช่องตามสองขา้งทางนั/นมีกลิ�นอาย
ของความเก่าแก่สมยัเอโดะอยูร่อบๆ บริเวณ แทที้�จริงแลว้อาคารเหล่านี/ก็เคยเป็นโกดงัมาก่อน แต่ละอาคารแม้
จะยงัอยูใ่นรูปลกัษณ์แบบอดีต แต่ดา้นหนา้ของแต่ละอาคารก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นร้านคา้ต่างๆ ที�นกัท่องเที�ยว
สามารถเขา้ไปซื/อของฝาก ไมเ้นน้ความหรูหรา ทนัสมยัเหมือนในเมืองใหญ่ แต่ก็ไดค้งอนุรักษส์ไตลเ์อโดะ ไว้
ไดอ้ยา่งลงตวั นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื�อนาํท่านชอ้ปปิ/ ง “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบั
หนึ�งของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ� งจะมีผูค้นนบัหมื�นเดิน
กนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง
ถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื/อผา้, รองเทา้แฟชั�น และเครื�องสาํอาง เป็นตน้ 
� รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

    
 

วนัที-เจ็ด สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
??.@? น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� JL033 
?5.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั/งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี/อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั/ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั/งนี/ ยงัคงไวซึ้� งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 



 
 
 
 

เดนิทาง  01 – 03 ตุลาคม 1456 (คลา้ยวนัสวรรคต ร.<) 
03 - 17 ตุลาคม  1456 (วนัปิยะมหาราช) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ/นไป 

ผูใ้หญ่ z<,<?? บาท 
เดก็อาย ุ�-88ปี / มีเตียง  z�,<?? บาท 
เดก็อาย ุh-� ปี / ไม่มีเตียง zz,<?? บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) A,??? บาท 
ไม่ใชต้ั|วเครื�องบิน ลด (ทั/งเดก็และผูใ้หญ่) -h?,??? บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ h ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั|วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 
o ตั|วเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั/นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ/ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที� A/z/hz�?) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ h หรือ � ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ h,???,??? บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ z??,??? บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 0 ท่าน 
o นํ/าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั/งหมด 5 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ/าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (h� กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 



o ค่าเปลี�ยนแปลงตั|ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 
 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย � วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนํ/ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ h,??? เยน (ประมาณ �?? บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั/น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื-อนไขการสํารองที-นั-ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 06,666 บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ h? วนั มิฉะนั/นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง p0-74 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 4,666 บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10-p6 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 06,666 บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 46% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 066% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที-ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที-ไม่สามารถทานได้, ที-นั-งที-ต้องการ, และเลขที-สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ 8z วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื-อนไขและข้อกาํหนดอื-นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั|วเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้

เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ/นจากตั|วเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั|วทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ/นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั|วเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี/  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั/งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ�  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั/นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั/นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั/น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� 0 กรกฏาคม พ.ศ.1445 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้8z 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 8z วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั/นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั/งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิ� ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  



o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั/งนี/ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั/งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


