
 
 

 
 
 
 
 

 

GOAL JAPAN GRAND UNSEEN TOHOKU 

AUTUMN  

7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย BY TG   



 
 

ก าหนดการเดินทาง 

17-23 ตลุาคม 2562 

  

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ  - - -  

2 สนามบินฮาเนดะ – หลวงพ่อโตไดบุตส ึ– สวนฮิตาชิ ซี

ไซค ์ปารค์ (ทุ่งดอกโคเชีย) – ซากปราสาทโอบะ 

-  

 

SENDAI JAL HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

3 นัง่รถไฟชินกนัเซ็น สูเ่มืองอาโอโมร ิ– พิพิธภณัฑเ์นบูตะ  

ชมใบไมเ้ปลี่ยนสทีี่ปราสาทฮิโรซากิ – สวนแอปเป้ิล 

  - AOMORI JAL  

HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

4 ตลาดเชา้อาโอโมร ิ– ล าธารโออิราเซะ – ล่องเรอื

ทะเลสาบโทวาดะ – เสน้ทางฮาจมินัไต   

 
 

 HACHIMANTAI 

HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

5 วดัชูซอนจ–ิ หุบเขานารูโกะ – อ่าวมตัสชิึม่า –  

เมืองเซนได 

   URABANDAI ACTIVE  

HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

6 ทะเลสาบโกชิกินุมะ – ศาลเจา้โทโชคุ – ชอ้ปป้ิงชินจุกุ   -  

7 สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ - - -  



 

 19.30 น.          กรุป๊ทวัรพ์รอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 

4 แถว C เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

 22.45 น.          เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 

 

06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หลวงพ่อโตไดบุตสึ แห่งเมืองคามาคุระ ในจังหวัดคะนะกะวะ 

(Kanagawa) เป็นพระอมิตาภพุทธะท่ีสรา้งดว้ยบรอนซ ์ประดิษฐานอยู่บนลานกลางแจง้ของ

วดัโคะโตะคุอิน (Kotokuin) ดว้ยความสูง 13.35 เมตร จดัไดว้่าเป็นพระพุทธรูปบรอนซท่ี์สูง

เป็นอนัดบัสองของญ่ีปุ่น รองจากหลวงพ่อโตแห่งวดัโทะไดจิ (Todaiji) ในเมืองนารา ท่ีมีความ

สงู 15 เมตร 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ์ปารค์ (Hitachi Seaside Park) หรือสวนฮิตาชิ(Hitachi Park) เป็น

สวนริมทะเลขนาดใหญ่ ท่ีมี ช่ือเสียงด้านทุ่งดอกไมท่ี้สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย

(Kochia)ท่ีโดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปล่ียนเป็นสีแดงในช่วงฤดใูบไมร้่วงอยูท่ี่เมืองฮิตาชินากา

(Hitachinaka) ของจงัหวดัอิบารากิ อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 130 กิโลเมตร 

ท่ีสวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปารค์ (Hitachi Seaside Park)สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวได้

ตลอดทั้งปีเพราะจะมีดอกไม ้สายพนัธ์ต่างๆท่ีจะสลบักนับานตลอดเวลา รวมทั้งยงัมีโซนของ

สวนสนุกท่ีช่ือวา่ Pleasure Garden เปิดใหบ้ริการตลอดเวลาดว้ย แต่ท่ีสวนฮิตาชิน้ีจะมีช่วงเวลา

ของทุ่งดอกไมบ้านท่ีเป็นไฮไลทส์ าคญัอยูท่ั้งหมด 4 ช่วงเวลา 

 

 ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) สรา้งขึ้ นในปี 1600 โดยขุนนางศักดินา Date 

Masamune ส าหรบัป้องกันเมือง โดยเลือกสรา้งป้อมปราการไวบ้นภูเขาอาโอบะ สูง 100 

เมตรจากระดับเมืองดา้นล่าง ในช่วง 400 ปีหลงัยุคศักดินาถูกต่อตา้นในช่วงสมยัเมจิ เกิดไฟ

ไหมใ้นปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงท าใหปั้จจุบนัเหลือเพียงเศษซากก าแพงหินดา้น

นอก และหอรกัษาความปลอดภยั จากท าเลท่ีตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ

เมืองดา้นล่างท่ีงดงาม 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ - - - 

วนัที่ 2 สนามบินฮาเนดะ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ  

ซีไซค ์ปารค์ (ทุ่งดอกโคเชีย) – ซากปราสาทโอบะ 

- เที่ยง เยน็ 



 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร            

น าท่านสู่ที่พกั โรงแรม SENDAI  JAL  HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่าน นัง่รถไฟชินกันเซ็น สู่เมืองอาโอโมริ ถา้พดูถึงการเดินทางท่ีทั้งรวดเร็วและ

ปลอดภัยเมื่อไปเท่ียวญ่ีปุ่นแลว้ละก็ รถไฟความเร็วสูงชินคนัเซน (Shinkansen)หรืออีกช่ือ

หน่ึงท่ีบ่งบอกความเร็วไดดี้อย่างรถไฟหัวกระสุนน่ีเรียกได้ว่าตอ้งติดอันดับตน้ๆในใจใคร

หลายๆคนแน่นอน เพราะทั้งเคยท าสถิติความเร็วสูงสุดมากถึง 603 กิโลเมตรต่อชัว่โมงเมื่อปี 

2015 แต่ส่วนใหญ่จะวิ่งจริงๆแค่ 320 กิโลเมตรต่อชัว่โมงเท่าน้ัน ส่วนหน่ึงก็เป็นเพราะเลือก

ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผูโ้ดยสาร จุดเด่นของชินคันเซนไม่ไดม้ีแค่ความเร็วเท่าน้ันแต่ความ

สะดวกสบายน่ีก็เยี่ยมยอด ความหรูหราจะแบ่งตามคลาสท่ีนัง่กนัไป ความสะอาดก็เล่ืองช่ือมี

การส่งเจา้หนา้ท่ีมาท าความสะอาดอยู่ตลอดๆ ความปลอดภยัยิ่งหายห่วงไม่เคยมีกระทัง่รถไฟ

ตกรางหรือรถไฟชนกนั 

เที่ยง            รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

พิพิธภณัฑศิ์ลปะพ้ืนบา้นเนบูตะ(Nebuta Warasse หรือ Nebuta no ie Wa Rasse) มีอาคาร

ภายนอกปกคลุมดว้ยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟอาโอ

โมริ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจแห่งหน่ึง ภายในจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเทศกาลเนบตูะมตั

สุริ(Nebuta Matsuri)ท่ีจัดขึ้ นเป็นประจ าทุกปีในช่วงตน้เดือนสิงหาคม ผูเ้ขา้ชมจะไดซึ้มซับ

บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาของประวติัศาสตรแ์ละประเพณีส าคญั  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิโรซากิ (ชมใบไมเ้ปล่ียนสี)  คือ ปราสาทท่ีตั้งอยู่ภายใน

เมืองฮิโรซากิ จ.อาโอโมริ โดยเป็นปราสาททางตอนเหนือสุดในบรรดาปราการปราสาททั้ง 12 

แห่งท่ียงัคงหลงเหลือใหเ้ห็นกนัในญ่ีปุ่นจนถึงทุกวนัน้ี  

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ สวนผลไม้ ใหท่้านได้ล้ิมรสตามฤดูกาล ใหท่้านเพลิดเพลินกับการท า

กิจกรรมเก็บผลไมส้ดๆในสวน และไดร้ับประทานผลไมส้ดๆจากตน้ พรอ้มเก็บพรอ้มความ

ประทบัใจไมรู่ลื้ม 

 

 

วนัที่ 3 นัง่รถไฟชินกนัเซ็น สู่เมืองอาโอโมริ – พิพิธภณัฑเ์นบูตะ  

ชมใบไมเ้ปล่ียนสีที่ปราสาทฮิโรซากิ – สวนแอปเป้ิล 

เชา้ เที่ยง เยน็ 



 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร           

น าท่านสู่ที่พกั โรงแรม AOMORI JAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ตลาดปลาฟูรุคาวะเป็นตลาดปลาท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ เช่นเดียวกนักบัตลาดปลาอา

อูกะ(Auga Fish Market)ท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างออกไปบล็อคคร่ึง ภายในตลาดแห่งน้ี

จ าหน่ายอาหารทะเลสดๆจากทอ้งถ่ิน ผดัสดผกัดองชนิดต่างๆ 

จุดพิเศษของตลาดปลาแห่งน้ี คือใหนั้กท่องเท่ียวไดส้รา้งสรรค์ขา้วดนบูริ(donburi ขา้ว

ราดหนา้ต่างๆ)ดว้ยตนเอง เรียกว่า นกเคดน(nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจ า

ทอ้งถ่ิน ท่ีขายอยูภ่ายในตลาดเป็นประจ าทุกวนัท่ีตลาดเปิด 

เที่ยง            รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

ล าธารโออิราเซะ(Oirase Stream) เป็นล าธารจากภูเขาท่ีงดงามในจงัหวดัอาโอโมริ ซ่ึงเป็นจุด

ชมใบไมร้่วงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ล าธารแห่งน้ีไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ

(Oirase Gorge) ท่ามกลางตน้ไมอ้นัเขียวชอุ่มในฤดูใบไมผ้ลิและฤดูรอ้น แลว้จะเปล่ียนเป็นสี

เฉดเหลืองแดงในฤดูใบไมร้่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ตน้เดือนพฤศจิกายน ระหว่างทาง

มีน ้าตกซ่ึงไหลออกมาจากผนังของหุบเขากวา่ 12 แห่งดว้ยกนั 

  

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ(Lake Towada) เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ 

ฮาจิมนัไท(Towada-Hachimantai National Park) และยงัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดบน

เกาะฮอนชูอีกดว้ย ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างจงัหวดัอาคิตะและจงัหวดัอาโอโมริ  พ้ืนท่ีแห่งน้ี

เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในการมาเยี่ยมชมบรรยากาศใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร้่วง โดยเฉพาะรอบๆล า

ธารโออิราเซะ(Oirase Stream) หน่ึงในจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีดีท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่นเลย

ทีเดียว         

 

จากน้ันน าท่าน ฮะจิมันไต เป็นพ้ืนท่ีราบสูงภูเขาไฟท่ีกินพ้ืนท่ีจงัหวดัอิวาเตะและจงัหวดัอาคิ

ตะ ผูค้นต่างมาเท่ียวฮะจิมนัไต (ในเขตจังหวดัอิวาเตะ) ดว้ยเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะส าหรับการ

พกัผ่อนตลอดทั้งปี รวมถึงจุดเล่นสกี สนามฟุตบอล สนามกอลฟ์และส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรบัการตั้งแคมป์ ฮะจิมนัไตก็โดดเด่นเร่ืองบ่อน ้ารอ้นเช่นกนั ออนเซ็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ออน

เซ็นโตชิจิ ออนเซ็นฟุเกะโนยุ ออนเซ็น โกโชกาเคะ ออนเซ็นทามางาวะ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

น าท่านสู่ที่พกั โรงแรม HACHIMANTAI ACTIVE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4 ตลาดเชา้อาโอโมริ – ล าธารโออิราเซะ – ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ 

– เสน้ทางฮาจมินัไต   

เชา้ เที่ยง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/auga-fish-market/
https://www.talonjapan.com/auga-fish-market/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/tohoku/akita/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/leisure/272/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/hotspring/204/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/hotspring/204/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/hotspring/204/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/hotspring/204/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/hotspring/204/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/hotspring/204/


 
ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านอาบน ้าแร่สปารีสอรท์สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ดี 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วัดชูซนจิ(Chusonji Temple) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฮิราอิซูมิ

(Hiraizumi) ก่อตั้งข้ึนในปี 850 เป็นวดัของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบดว้ยอาคาร

ต่างๆสิบกว่าหลังในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลาย

ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลงั 

อาคารท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ อาคารคอนจิคิโดะ(Konjikido) มีลกัษณะคลา้ยกบัศาลทองค า

ของวดัคินคะคุจิ(Kinkakuji)ในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไวอี้กชั้นหน่ึงเพ่ือป้องกนัการถ่ายภาพ 

และห้องโถงเคียวโซะ(Kyozo Hall) ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับเก็บพระสูตร(คัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง 16 ปี 

เที่ยง    รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

หุบเขานารูโกะ(Naruko Gorge) เป็นหน่ึงในหุบเขาท่ีสวยงามท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งอยู่

ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัมิยากิ ห่างจากเซนไดประมาณ 70 กิโลเมตร และห่าง

จากนารโูกะออนเซนเพียง 2 กิโลเมตรเท่าน้ัน ทุกปีในช่วงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทัว่

ทั้งบริเวณหุบเขาจะงดงามดว้ยสีสนัของใบไม ้นับว่าเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีนิยมมากท่ีสุด

ของภมูิภาคเลยทีเดียว   

 

อ่าวมัตสึชิมะ(Matsushima Bay) เป็น 1 ใน 3 สุดยอดจุดชมวิวของญ่ีปุ่น Nihon 

Sankei ประกอบดว้ยเกาะเล็กๆกว่า 200 เกาะท่ีปกคลุมดว้ยป่าสน วิธีท่ีดีท่ีสุดในการชมอ่าว

คือการล่องเรือ โดยมีบริษัทเรือใหบ้ริการคอรส์เท่ียวชมไม่เหมือนกนั ซ่ึงจะเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ี

ท่าเรือมตัสึชิมะ หรือท่าเรือชิโอกามะ ส่วนเสน้ทางท่ีไกลกว่าน้ีจะออกไปยงั Oku-Matsushima 

เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นเมืองอุตสาหกรรม ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 25-50 

นาที  

 

เมืองเซนได(Sendai) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัมิยางิ(Miyagi)และยงัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญ

และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ(Tohoku)ดว้ย อีกทั้งยงัมีเครือข่ายของการคมนาคมท่ี

ส าคญัหลายอย่าง เช่น สนามบินนานาชาติ, ชุมสายรถไฟชินคนัเซน, รถไฟใตดิ้นภายในเมือง 

และท่าเรือต่างๆ เป็นเมืองท่ีไดร้บัฉายาว่า เมืองแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่ง

ทัว่เมืองท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน ท าใหม้ี จุดชมซากุระและใบไมเ้ปล่ียนท่ีสวยงามอยู่

ภายในเมืองหลายจุด 

น าท่านสู่ที่พกั โรงแรม URABANDAI ACTIVE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 5 วดัชูซอนจิ– หุบเขานารูโกะ – อ่าวมตัสึชิม่า – เมืองเซนได เชา้ เที่ยง เยน็ 

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


 
ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านอาบน ้าแร่สปารีสอรท์สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ดี 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทะเลสาบโกชิคินุมะ (Urabandai Goshiki-numa Ponds) หรือ (บึงน ้า 5 สี)  สถานท่ีท่ีสรา้ง

แรงบนัดาลใจจากการไดเ้ห็นวิวท่ีน่ามหศัจรรย ์ Goshikinuma น้ันมีบึงหลกัๆ รวมตัวกนัอยู่ถึง 

9 บึง ซ่ึงเป็นหน่ึงในจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดของอูระบนัได (Urabandai) โดยแต่ละบึงก็จะมีสี

ของน ้าเฉพาะตวัเอง มีตั้งแต่สีน ้าตาลเขม้ ไปจนถึงสีฟ้าเขม้  ซ่ึงสีของน ้าท่ีเห็นจะเปล่ียนไปตาม

สภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจยัอ่ืนๆ  ตลอดความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็นเสน้ทาง

เท่ียวชมธรรมชาติยอดนิยมแห่งหน่ึงในแถบน้ีทีเดียว  หากตอ้งการเดินชมใหท้ัว่ทุกบึงจะใช้

เวลาประมาณ 70 นาที  คุณสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพไดทุ้กฤดูกาล สมัผัสความสด

ช่ืนของหญา้สีเขียวสดในฤดใูบไมผ้ลิ  และต่ืนตากบัสีสนัใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีโดดเด่นในช่วงฤดูใบไม้

ร่วง       

เที่ยง    รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

ศาลเจา้โทโชกุ( Toshogu Shrine) นับเป็นศาลเจา้ท่ีเปรียบเสมือนแลนดม์ารก์ส าคญัของเมือง

นิกโกเ้ลยนะคะ เรียกไดว้่าไม่ว่าใครท่ีมาเมืองน้ีแลว้ถา้ไม่มาศาลเจา้โทโชกุเน่ียเหมือนมาไม่ถึง

เลยทีเดียว เน่ืองจากศาลเจา้แห่งน้ีน้ันถูกสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศใหก้ับเทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยงั

เป็นท่ีพ านักอาศัยท่ีสุดทา้ยของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ท าใหก้ลายเป็นวดัเก่าแก่ท่ีเป็น

สญัลกัษณข์องเมืองนิโกอ้นัมีความส าคญักบัประวติัศาสตรญ่ี์ปุ่นมากท่ีสุดแห่งหน่ึงก็ว่าไดค้่ะ ใน

ตอนแรกน้ันบริเวณศาลเจา้แห่งน้ีถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัฝัง่ศพ ต่อมาจึงก็มีการสรา้งอาคาร

และขยายศาลเจา้เพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญ่อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนันัน่เอง  

ชินจุกุ (Shinjuku) ศนูยร์วมแหล่งช็อปป้ิงช่ือดงัของโตเกียวท่ีไมว่า่ใครก็รูจ้กั ย่านทั้งย่านเต็มไป

ดว้ยหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆรายลอ้มไม่ว่าจะเป็น Odakyu ท่ีมีทางเช่ือมต่อกับสถานีรถไฟ 

Shinjuku Keio เน้นเส้ือผา้แฟชัน่ส าหรบัคุณผูห้ญิง ISETANศูนยร์วมของอร่อยทัว่สารทิศของ

ญ่ีปุ่น 0101 (Marui)หา้งเก่าแก่ท่ีมีทั้งสตรีทแบรนดไ์ปจนถึงแฟชัน่แนวโลลิตา้ผูห้ญิงจ๋า มาท่ี

เดียวเรียกวา่ตอบโจทยก์ารช็อปป้ิงแบบครบครนั 

 

 ค า่                 รบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

   ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

 

 

 

 

วนัที่ 6 ทะเลสาบโกชิกินุมะ – ศาลเจา้โทโชคุ – ชอ้ปป้ิงชินจุกุ เชา้ เที่ยง - 



 

 

00.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 

04.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

  

วนัที่ 7 สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ - - - 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่+1 เด็กมี

เตียง 
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

17-23 ตลุาคม 2562 69,900 66,900 69,900 63,900 9,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
49,900 49,900 49,900 43,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุต่ํากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป*** 

หากมีผ ูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกร ุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติม 



 
 
 
 
 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบเุทา่นัน้ 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วันท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หาก

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิ โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการท่ีระบเุท่านัน้  

 คา่พาหนะรับสง่ตามรายการนําเท่ียวท่ีระบเุทา่นัน้   
 คา่โรงแรมห้องพกั 2 ทา่นตอ่ห้องตามรายการท่ีระบเุท่านัน้     
 คา่อาหาร เคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบเุทา่นัน้       
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบเุทา่นัน้ 
 คา่ขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบนํา้หนกัไมเ่กิน 30 กก. 
 บริการนํา้วนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหต.ุ..อาย ุ6 เดือน – ไมถ่ึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในวงเงิน 
ทา่นละ  500,000 บาท ...) 

    

 
 
 คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง หรือพาสปอร์ต   
       คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพิ่มเตมิจาก 
 รายการท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ เป็นต้น   
 คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีนํา้หนกัเกินกวา่สายการบนิกําหนด คือ 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น 
 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนใบอนญุาตสําหรับคนตา่งด้าวท่ีกลบัเข้าประเทศ 
 คา่ภาษีนํา้มนัท่ีทางสายการบนิมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิ หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ 
 

 
 
 



 
 
  
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

  
  
***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทกุอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจําท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  21-44 วนั   หกัคา่มดัจําจํานวนเตม็ทัง้หมด 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัคา่ใช้จ่าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง    1-14  วนั  หกัคา่ใช้จ่าย  100% ของราคาทวัร์ 
 
ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี  หกัคา่ใช้จา่ย 100% 

*** ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด*** 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สําหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
 


