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 ด่ืมดํ่ากบัธรรมชาติที่แสนงดงามของเมือง “นิกโก”้ เมืองแห่งมรดกโลก 

 ต่ืนตากบั “นํ้ าตกเคง่อน” นํา้ตกชื่อดังของเมืองมรดกโลก  

 ขึ้นกระเช้าชมความงามสงบนิ่งของ “ทะเลสาบชูเซ็นจิ” ที่เกดิจากการระเบิดของภเูขาไฟ 

 กราบนมัสการขอพรปีใหม่กบัเทพเจ้าที่สถติ ณ “ศาลเจา้โทโชกุ” ที่ได้รับการบันทกึ ขึ้นเป็นมรดกโลก 

 ย้อนอดีตสู่ยุคเอโดะ “หมู่บา้นโบราณโอะอจิุจุคุ” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ 

 ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปล่ียนสกีบัเส้นทางสวยงาม ณ “บนัไดอะซุมะ สกายไลน”์ 

 ล่องเรือชม “อ่าวมตัสชิึม่า” ที่มีทวิทศัน์สวยงามที่สดุแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น 

 สมัผสัมนต์เสน่ห์ “เซนได” เมืองที่ได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้ 

 เพลิดเพลินกบัการน่ัง “Sea Train”ชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ริมทะเล “Hitachi Seaside Park” 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Ami Premium Outlet” ที่รวมสดุยอดแบรนด์ดังเอาไว้มากมาย 
 

 ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ 2 คืน (ONZEN)  
 

 

 

 

 
 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

กําหนดวนัเดินทาง 

 27 ตลุาคม - 01 พฤศจกิายน 59 (6วนั3คนื) 

 16 - 21 พฤศจกิายน 59 (6วนั3คนื) 

48,900.- 
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วนัทีห่นึง่           กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

20.00  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

22.30  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 640  
 

วนัทีส่อง  วนอุทยานแห่งชาตินิกโก ้– น้ําตกเคง่อน – นัง่กระเชา้อะเคจิไดระ - ศาลเจา้โทโชกุ – สะพานชินเคียว – คินูกาว่า 

06.15 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

นาํท่านเดินทางสู่ “นิกโก”้ เมืองที่มีช่ือเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและแสนสงบ ทาํให้ผู้ที่มาเยือนได้รับ

กล่ินไอของวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิมตลอดจนอากาศที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่อุดมสมบูณ์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมือง

แห่งมรดกโลก” ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ... เพ่ือนาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตินิกโก”้ เมืองทีถู่กจดัอันดับความ

สวยงามไวเ้ป็นระดบัโลกโดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปลีย่นสีทีท่ัง้หุบเขาจะถกูแต่งแตม้ดว้ยสีสนัหลากหลาย ประหนึง่ดังแวนโก๊ะสาด

สีลงบนผืนผา้แห่งตน้ไมใ้บหญา้เป็นอีกเมืองหนึง่ทีง่ดงามมาก ... ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามตาม

ธรรมชาติสลับกบัวิถึชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน ... สมควรแก่เวลานําท่านชมความงามของนํ้าตก “น้ําตกเค

ง่อน” นํา้ตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น ... เดินทางสู่ “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท”์ ไปช้ันล่าง ท่านสามารถดืม่

ด ่ากบัภาพของน า้ตกแห่งน้ีโดยเฉพาะสายน า้ท่ามกลางใบไมสี้แดงย่ิงแปลกตาและน่าดูย่ิงขึ้นไปอีก โดยบริเวณรอบทะเลสาบมี

เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติเพือ่ชมความงามของฤดูกาลทีก่ าลงัผลดัใบพรอ้มสัมผสักบัสายน า้ทีเ่ย็นชืน่ฉ ่าใจ ... อิสระให้ท่าน

ได้เลือกหามุมความงามที่ถูกใจเพ่ือบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือก “ชมและซ้ือ” สินค้าพ้ืนเมืองที่ขึ้ นช่ือในเขตน้ีได้

ตามอธัยาศัย ... แล้วนาํท่านเปล่ียนอริิยาบสเป็นการ “นัง่กระเชา้อะเคจิไดระ” เพ่ือชมวิวมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบ

ชูเซน็จิ ที่ตั้งอยู่เชิงเขานันไต ... เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะ

ลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับนํา้ทะเล 1,270 เมตร ทาํให้อากาศที่น่ีเยน็ตลอดปี ... ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่พัก

ตากอากาศมากมายและยังเป็นแหล่งนํา้สาํคัญ (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร่้วง ซ่ึงอาจจะมีลมพดั ทําใหรู้สึ้กหนาวมากข้ึน ควร

เตรียมเสื้ อหนาวและเส้ือกนัลมมาใหพ้รอ้ม) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้โทโชกุ” ศาลเจ้าประจาํตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น “สุสานของโชกุน

โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้ผลิกพลันชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ... พร้อมสักการะ “เทพเจา้” ผู้คุ้มครองและปกปักรักษา

ลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เล่ือมใส ... ชม “เจดีย ์5 ชั้น” สถานที่เกบ็พระธรรมคาํสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า 

... แล้วชม “งานแกะสลกั” อันเป็นโบราณวัตถุที่ลํ้าค่า ที่มีมากกว่า 5,000 ช้ิน ... แล้วตื่นตากับ “ซุม้ประตูโยเมมง” อัน

       
            Kegon Fall                 Bandai Azuma Skyline        Hitachi Seaside Park       Matsushima Bay Cruise 
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เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสาํคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่น และยังเป็น “ศิลปะช้ินเอก” และมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ... 

แล้วนาํท่านเดินทางสู่ “สะพานชินเคียว” สะพานโค้งสีแดงที่ข้าม “แม่น้ําไดยะ” เรียกว่าเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองนิกโก้ 

เป็นเหมือนประตูทางเข้าสู่ศาลเจ้าและวัดของนิกโก้ ... ว่ากันว่าสะพานไม้แห่งน้ีเป็นหน่ึงในสามของสะพานที่มีช่ือเสียงของ

ญ่ีปุ่น และสะพานแห่งน้ีใช้เวลาที่ซ่อมแซมอยู่ 8 ปีจึงได้แล้วเสรจ็และเปิดใช้บริการ ... สะพานแห่งน้ีเป็นอกีมุมที่งดงามอยู่ตรง

เชิงเขาทางขึ้นแหล่งมรดกโลกมีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดับนํา้ 10 เมตร สร้างด้วยไม้มีเสาหินรับนํ้าหนัก

... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบนํา้แร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกบัการลองอาบ “โอน

เซ็น” (Onsen) นํา้แร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : Kinugawa Onsen Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

 

 

วนัทีส่าม  ฟุกุชิม่า - หมู่บา้นโบราณโอะอุจิจุคุ - ปราสาทนกกระเรียน - “ทะเลสาบ 5 สี” โกะชิคินุมะ – อุระบนัได 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่จังหวัด “ฟุคุชิม่า” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภมิูภาคโทโฮะขุ ประมาณ 200 กโิลเมตรจากมหานครโตเกียว เป็น

จังหวัดที่ใหญ่เป็นอนัดับสามในญ่ีปุ่น  ... แม้ว่าจะอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ แต่กย็ังคงวัฒนธรรมญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม

เอาไว้ได้ นับเป็นจังหวัดทางอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสินค้ารวมที่ถูกส่งออกสูงที่สุดในฮอกไกโดและภูมิภาคโทโฮขุ ... เพ่ือนํา

ท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณโอะอุจิจุคุ” หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสาํคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปี

ก่อน เป็นบ้านชาวนาญ่ีปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้าน

โบราณประมาณ 40 - 50 หลัง (ไม่รวมค่าเข้าชมบ้านหรือพิพิธภัณฑ์บางหลังทีมีค่าใช้จ่าย) ... ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมือง

แวะพักระหว่างทาง สาํหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ ... หมู่บา้นโออุจิจูคุ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่ง

ปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้าน

ขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญ่ีปุ่น ... อาหารที่ขึ้ นช่ือและมีช่ือเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” 

คือ โซบะที่ใช้ต้นหอมหน่ึงต้นเป็นตะเกยีบและเวลาทานกต้็องทานต้นหอมไปด้วย ... ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านน้ี

กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททสึรุกะ” หรืออกีช่ือหน่ึงคือ “ปราสาทไอซึวาคามตัสึ” ความหมายคือ “ปราสาทนก

กระเรียน” ... ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ปราสาทแห่ง

น้ีถูกทาํลาย และสร้างขึ้ นใหม่หลายต่อหลายคร้ัง โดยคร้ังล่าสุดถูกสร้างขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ... ปัจจุบันปราสาททสึรุกะ

จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุวะคะมะทสึ รวมทั้งเคร่ืองเขิน ดาบ และอาวุธโบราณต่าง ๆ 

และช้ันบนสุด (ช้ันที่ 5) ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ... ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา

ล้อมรอบ ... จากน้ันนาํท่านสู่ “ทะเลสาบโกะชิคินุมะ” หรือเป็นที่รู้จักกนัในนามของทะเลสาบ 5 สี อันที่จริงแล้วที่ทะเลสาบ

แห่งน้ีเป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง ... ท่านจะประทับใจกับความงามของธรรมชาติที่ให้ความสวยงามโดดเด่น

ประทับใจ ... สีของนํา้จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในนํ้าน่ันเอง ทะเลสาบแห่งน้ี

เกดิจากการระเบิดของภเูขาไฟ ซ่ึงเกดิขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 ... ใหท่้านไดช้มความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสาน

กบัสีของตน้ไมที้ก่าลงัเปลีย่นสีอย่างสวยงาม  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
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ทีพ่กั : Urabandai Onsen Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง 
 

วนัทีสี่ ่  บนัได อาซุมะ สกายไลน ์- มตัสึชิม่า – ล่องเรืออ่าวมตัสึชิม่า – วดัโกไดโดะ – เซนได - ถนนอิจิบงัโจ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดินทางสู่ “บนัได อาซุมะ สกายไลน”์ (Bandai-Azuma Skyline) ถนนเส้นทางพิเศษเปิดให้บริการกับ

นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ... ซึ่งเป็นเสน้ทางทีเ่หมาะกบัการนั่งรถเทีย่วชมความสวยงามของใบไมเ้ปลีย่นสี ในบรรยากาศสุด   

โรแมนติก ... ใหท่้านไดดื้่มด ่ากบัความงดงามของใบไมเ้ปลี่ยนสีตลอดเสน้ทางที่คดเค้ียวตามไหล่เขาโดยมีความสู งจาก

ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,500 เมตร ระยะทางยาวทัง้ส้ิน 29 กิโลเมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองมตัสึชิม่า” เมืองที่ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็นธรรมชาติไว้

มากที่สุดโดยอีกสองเมืองก ็คือ เกาะมิยาจิม่าในจังหวัดฮิโรชิม่า และอามะโนะฮาชิดาเทะ ในจังหวัดเกียวโต ... ด้วยความ

สวยงามของบรรดาหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 200 เกาะ รอบอ่าวมัตสึชิม่า ทาํให้เมืองแห่งน้ีมีวิวทิวทัศน์ที่ไม่มีเมืองไหนมาเสมอ

เหมือนได้  ... เพ่ือนําท่าน “ล่องเรือมตัสึชิม่า” ล่องเรือชมอ่าวแล่นลัดเลาะผ่านเกลียวคล่ืน สัมผัสความงามที่ธรรมชาติ

สร้างสรรค์ระหว่างผืนทะเลกบัท้องฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั้ง 4 ... พร้อมทั้งให้อาหารเหล่านกนางนวลแสนรู้ ซ่ึงพอมี

เรือแล่นออกไปในอ่าวกจ็ะพากนับินตาม เรียกร้องผู้ใจบุญบริจาคอาหารเป็นข้าวเกรียบกุ้งคาลบ้ี ที่มีบริการวางขายอยู่บนเรือ

ด้วยเช่นกนั ... จากน้ันนาํท่านชม “ศาลเจา้โกไดโดะ” สัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิม่า ตั้งอยู่บนเกาะที่ยื่นเข้าไปในอ่าวมัตสึชิม่า 

เป็นสถานที่เกบ็รูปป้ันอันศักด์ิสิทธิ์ทั้ งห้า ซ่ึงจะเปิดให้เข้าชมทุกๆ 33 ปี วัดโกไดโดะแห่งน้ียังได้ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

แห่งชาติของญี่ปุ่นอกีด้วย ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมือง “เซนได” เมืองแห่งต้นไม้ ซ่ึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขต

โตโฮกขุ ... สามารถผสมผสานกับพลังแห่งธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และยังพร้อมไปด้วยศิลปะทางประวัติศาสตร์ที่มีค่าและ

สถานที่สาํคัญต่างๆทางวัฒนธรรม ... เพ่ือนาํท่าแวะนช้อปป้ิง ณ “ถนนอิจิบงัโจ” แหล่งช้อปป้ิงที่อยู่ติดๆ กับสถานีรถไฟเซน

ได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า กบัสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซ้ือ   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) 

ทีพ่กั : Sendai Hotel Area หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีห่า้  อิบารากิ - สวนดอกไม ้Hitachi Seaside Park (นัง่รถไฟ) - อามิ เอา้ทเ์ลต – ฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

นาํท่านเดินทางสู่ “จงัหวดัอิบารากิ” ที่เตม็ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภเูขาและทะเล แวดล้อมไปด้วย

ธรรมชาติอนังดงาม ... เพ่ือนาํทุกท่านเดินทางสู่ “สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์” (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ริม

ทะเลขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ... ที่สวนแห่งน้ีซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาโคเชีย (Kochia Hill) มีการจัดแสดง

ไม้ดอกนานาชนิดปรับเปล่ียนไปตามฤดูกาล อาทิเช่น ลาเวนเดอร์, ทิวลิป, ลิลล่ีหลายชนิด ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป ... 

แล้วนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศน่ัง “Seaside Train” เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพ้ืนที่กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร ... 

สาํหรับฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ ที่เป็นไฮไลท์ คือ “ตน้โคจิอะ” (Kochia) มีต้นกาํเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถ

เปล่ียนสีได้ 3 สี ช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเป็นสีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุ่มไม้จะเปล่ียนเป็นสีแดงต่อมากลายเป็นสีเหลืองจนเข้า

ฤดูใบไม้ร่วงจะเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาล และในฤดูน้ียังมีทุ่งดอกคอสมอส (Cosmos)  ทั้งสีขาว ชมพู และแดงที่บานสะพร่ัง

สวยงามในช่วงใกล้ เคียงกันอีกด้วย ... และที่พลาดไม่ได้อีกจุด “ชิงชา้สวรรคย์กัษ”์ (Flower Ring Ferris 
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Wheel) สัญลักษณ์ประจาํสวนฮิตาชิ ซีไซด์ ท่านสามารถน่ังชมวิวมองเหน็ทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน ... อิสระให้

ท่านเพลิดเพลินกบัการบันทึกภาพความประทับใจตามอธัยาศัย (ราคารวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน / ไม่รวมค่าชิงชา้สวรรค,์ 

ค่าเขา้ชมอื่นๆ และเครือ่งเล่นต่างๆ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนฮิตาชิ (10)***Cash Back คนืท่านละ 1,500.- เยน*** 

ก่อนเดินทางกลับนาํท่านเดินทางสู่ “อามิ เอา้ทเ์ลต” แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย กับ

คอลเลคช่ันเสื้ อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ ... หรือจะเป็น

กระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ ... รวมไปถึง

เคร่ืองประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ และยังมีรองเท้า

แฟช่ัน อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าสาํหรับคุณหนู Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอืน่ๆ อกีมากมาย  

** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ** 

                 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

 

วนัทีห่ก  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ    

00.20  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่วบิน TG 661 

05.25  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                      ท่านละ 48,900.- บาท 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                               ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 35,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 15,000.- บาท 

  

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 20 วนันะคะ*** 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
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2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ 
 

11.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


