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ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 

[AOMORI-IWATE-APPI-SENDAI-IWAKI-TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [JL] 
 

ตารางการเดินทาง 15 – 21 ตลุาคม 2565 
 

ระดับทัวร์โปรแกรม  ทริปประหยัด   มาตรฐาน   พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ที่พกัระดบั 3 ดาว 
อาหารมาตรฐาน – อัพเกรด 

ที่พักระดับ 3 - 4 ดาว 
อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นได้ที่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 034 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว)  
ต่อเคร่ืองบินภายในประเทศ เที่ยวบิน JL143 - สนามบินอาโอะโมะริ –      
เมือง  ฮิโระซาคิ -เก็บผลไม้สดจากสวน “แอปเปิ้ล”  -  พิพิธภัณฑ์เนะปุตะ  
หุ่นโคมไฟ - อาโอะโมริ 

- - - 
AOMORI 

RICHMOND 

03 
อาโอะโมริ - ภู เขาฮัคโคดะ (กระเช้าไฟฟ้า) - โตรกธารน า้โอะอิราเซะ – 
ทะ เลสาบ โท วาดะ  – ล่ อ ง เรือท ะ เลสาบ โท วาดะ  - อุท ยานอัพ พิ  -           
อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

- 01 
 

02 
 

APPI 
ANA CROWN 
PLAZA APPI 

 

04 
อทุยานอพัพิ – อิวาเตะ - เทือกเขาฮะจิมงัไต (โอนมูะ) – ทะเลสาบทาซาวะ – 
หบุเขาดาคิกาเอริ – หมู่บ้านซามไูร คาคโุนะดาเตะ - ฮานะมากิ ออนเซ็น - 
อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 05 

HANAMAKI 
ONSEN 

SHUSENKAKU 

 

05 
ฮานะมากิ ออนเซ็น - เมืองฮิระอิซึมิ (จงัหวดัอิวาเตะ) - ศาลาทองชูซอนจ ิ
(มรดกโลก) - เมืองอิจิโนะเซะคิ - ล่องเรือโตรกเขาเกะอิบิเคะอิ - เมืองเซ็นได 
(จงัหวดัมิยางิ) - เซ็นได อิซุมิ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท  

06 07 
08 

 

SENDAI 
METROPOLITAN 

06 

เซ็นได - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิ ม่า (มรดกโลก)  - ศาลเจ้าโกะไดโดะ -         
สถ านี รถ ไฟ เซ็ น ได  - ร ถ ไฟ ชิ น กั ง เซ็ น  (ป ระม าณ  1:08 ชั่ ว โม ง )  -                 
สถานีรถไฟโตเกียว  ขึน้รถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ย่านชินจูกุ  - อัพเกรดเมนูปิ้งย่าง
แนะน าจากรายการทีวีแชมป์เปีย้น (ไม่อัน้) 

09 10 
11 

 

TOKYO 
KEIO PLAZA 

07 
มหานครโตเกียว - ชมชิบุย่าสแครมเบิลสแควร์ – ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ  - 
สนามบินนานาชาตินาริตะ (จงัหวดัชิบะ) - ประเทศไทย  สนามบินสวุรรณภูมิ 
(กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที ่JL 707 

12 13 14 -  
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 >> ไฮไลท์ของทริป << 
- ชม “พิพิธภณัฑ์เนะปตุะขบวนรถลากโคมไฟ” ศิลปะอนังดงามภมูิปัญญาของชาวอาโอโมริ 

- เก็บ “แอ๊ปเปิล้” สด ๆ จากต้นและอิ่มอร่อย อย่างเต็มท่ีกบัแอ๊ปเปิล้ผลใหญ่ ๆ ท่ีปลกูด้วยวิธีธรรมชาติ 

- นัง่ “กระเช้าลอยฟ้า” ชมวิวทิวทศัน์ใบไม้เปลี่ยนสีของ “ภเูขาฮคัโคดะ” ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเล
ราวๆ 1,324 เมตร 

- นัง่เรือชมวิวรอบ “ทะเลสาบโทวาดะ” จดุชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมแห่งหน่ึงของทัง้ภมูิภาคโทโฮคุ 
- พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิง้ย่าง (อพัเกรด) ทานและด่ืมไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น  
- “ชิบุย่าสแครมเบิลสแควร์” แลนด์มาร์คใหม่แห่งชิบุย่ากบัจดุชมววิสดุอลงัการที่ต้องไปให้ได้สกัครัง้ 

 
 

 

 

    
  
 

วันเสาร ์

15 ต.ค. 65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

19:00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์โดย
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์ 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที หลงัจากท่ีผู้ โดยสารทกุท่านได้รับ
บตัรขึน้เคร่ืองแล้ว กรุณาท าการตรวจสอบประตูขึน้เคร่ืองกบัหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เคร่ืองอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตูขึน้เคร่ืองอาจมีการเปล่ียนแปลงได้อันเน่ืองมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ    
สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้ โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้ โดยสารประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลา
เคร่ืองออกอย่างน้อย 30 นาที 

21:55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 034 
(เวลาท้องถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนดัหมาย) 
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วันอาทิตย ์

16 ต.ค. 65 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว)  

ต่อเครื่องบินภายในประเทศ เท่ียวบิน JL143 - สนามบินอาโอะโมะริ – เมืองฮิ

โระซาคิ - เก็บผลไมส้ดจากสวน “แอปเป้ิล”  -  พิพิธภณัฑเ์นะปุตะหุ่นโคมไฟ - 

อาโอะโมริ 

06:10 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนช ูเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากการผ่านขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และตรวจศลุกากรแล้ว 

TRANSFER น ำท่ำนขึน้รถชัตเตอร์บัสสำธำรณะของทำงสนำมบินฮำเนะดะ เพื่อเดินทำงไปยังสนำมบิน
ภำยในประเทศ อำคำร D2 เพื่อท ำกำรรอต่อเคร่ืองบินภายในประเทศสู่ภูมิภาคโทโฮขุ 

09:55 น. เหินฟ้าสู่สนามบินภายในประเทศอะโอะโมะริ (จงัหวดัอะโอะโมะริ) ตัง้อยู่เหนือสดุบนภมูิภาคโทโฮขุ 
โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 143 

11:10 น. เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศอะโอะโมริ (จงัหวดัอะโอะโมะริ) และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สวนผลไม้ ซึ่งในเมืองฮิโระซะคินีไ้ด้รับการขายชื่อว่าเป็น “อาณาจักรผลไม้” ด้วย

ผลไม้หลากหลายชนิดท่ีปลูกในบริเวณนี  ้หน่ึงในนัน้ คือ “สวนแอปเปิ้ล” ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บ  
ผลแอ๊ปเปิ้ลสด ๆ จากต้นและอิ่มอร่อยอย่างเต็มท่ีกับแอ๊ปเปิ้ลลูกใหญ่  ๆ ท่ีปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ     
ไม่มีสารเคมีจึงได้ผลใหญ่สีแดงสดทั่วทัง้ลูกและกรอบอีกทัง้รสชาติหวานและหอม รับประกนัความ
อร่อยแน่นอน... น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮิโระซาคิ” ตัง้อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้จังหวัดอะโอโมะริ 
ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคและเป็นเมืองท่ีมีผลผลิตแอปเปิ้ลท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ญ่ีปุ่ น... น าท่านเยี่ยมชม “พิพิธภณัฑ์เนะปุตะขบวนรถลากโคมไฟ” เนะปุตะเป็นเทศกาลท่ีถกูจดัขึน้
อย่างงดงามตระการตามากท่ีสุดอีกเทศกาลหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น โดยจะตกแต่งประดับเป็นโคม
กระดาษท าเป็นรูปท่ีมีการลงสีสันสวยงาม รูปต่าง ๆ นัน้จะถูกน ามาจากเร่ืองราวท่ีถูกเล่าสืบต่อกัน
มา หรือนิทาน หรือความเชื่อ หรือส่ิงท่ีตนนับถือของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัย ภายในจะใส่ดวงไฟ 
เมื่อมีการเปิดไฟสาดส่องออกมาจะสะท้อนกบัโคมกระดาษท่ีถกูบรรจงแต่งแต้มสีสนั จะยิ่งท าให้เน้น
และเห็นถึงความสวยงามสะดุดตาอย่างยิ่ง ซึ่งเทศกาลเนะปุตะนีจ้ะถึงจัดขึน้ระหว่างวันท่ี             

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3Dhirosaki%26rls%3Dcom.microsoft:th:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADRA_enTH429%26biw%3D1366%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aomori_Prefecture&usg=ALkJrhgYP9fYxSIHUWF1Y8puDMRslfJzZw
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02-07 สิงหาคมของทุกปี และจังหวัดอะโอะโมรินับเป็นเมืองท่ีจัดเทศกาลเนปุตะท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย...  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AOMORI RICHMOND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันจนัทร ์

17 ต.ค. 65 อาโอะโมริ - ภูเขาฮัคโคดะ (กระเช้าไฟฟ้า) - โตรกธารน ้ าโอะอิราเซะ – 

ทะเลสาบโทวาดะ – ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ - อุทยานอพัพิ - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่น

ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู่ “ภเูขาฮคัโคดะ” เพื่อน าท่านขึน้ “กระเช้าไฟฟ้า” ชมความงดงามของธรรมชาติท่ี
เกิดขึน้เอง สมัผสัฤดกูาลแห่งการรอคอยของใบไม้เปลี่ยนสี ด้วยทศันียภาพอนังดงามในมมุมองพา
โนราม่าบนกระเช้าไฟฟ้าได้ทัว่ทัง้บริเวณ ฤดกูาลแห่งใบไม้เปลี่ยนสีคือช่วงท่ีต้นไม้ต้องการประหยดั
พลงังานในการผลิตสารสีเขียวท่ีใบเพราะว่าอีกไม่นานจะถึงฤดหูนาวซึ่งแห้งแล้ง ต้นไม้ต้องสะสม
พลงังานของตวัเองไว้ใช้ในช่วงนัน้จึงต้องหยดุปล่อยสารสีเขียว จึงเกิดสีเหลืองหรือแดงขึน้มาแทนท่ี 
ซึ่งในแต่ละปีโซนการเปล่ียนสีจะเร่ิมจากท่ีสงูท่ีสุด และไล่ลงไปยงัพืน้ท่ีท่ีต ่า ฉะนัน้เราจะสามารถชม
ใบไม้เปลี่ยนสีได้ในช่วงเดียวของปีเท่านัน้ เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ จึงไม่แปลกท่ีภมูภิาค
โทโฮขไุด้รับการโหวตให้เป็นท่ีท่ีชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีสวยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ น (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
และฤดกูาลในแต่ละปี)... น าท่านเดินทางผ่าน “โตรกธารน า้โอะอิระเซะ” ซึ่งเป็นสายน า้ท่ีไหลมาจาก 
“ทะเลสาบโทวาดะ” จากต้นน า้สู่ปลายน า้เป็นระยะทางยาวถึง 14 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นทางท่ีโค้งลดั
เลาะไปตามชอ่งว่างของภเูขาน้อยใหญ่ท่ีเรียงรายไปมา ให้ท่านได้ด่ืมด ่ากบัความงามของธรรมชาติท่ี
ซ่อนตวัอยู่อยา่งสงบรอคอยการมาของนกัเดินทางท่ีรักธรรมชาติ... 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร       

        
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทวาดะ” เพื่อน าท่านชมทศันียภาพท่ีสวยงาม ได้ถกูเปรียบเปรยว่าเป็น

แหล่งท่ีถูกค้นพบอัญมณีมากท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีน า้ตกและสายน า้เชี่ยวในบางช่วงท่ีไหล
ผ่านโขดหินและเนินผืนป่าเรียงร้อยไปตามจดุต่าง ๆ ไหลลงทะเลสาบได้อย่างวิจิตรบรรจงสวยมาก 
แหลมนาคายาม่า และแหลมโองรูะเป็นจดุชมใบไม้เขียวขจีในยามฤดรู้อนและใบไม้สีแดงสดยามฤดู
ใบไม้เปล่ียนสี และทะเลสาบโทวาดะเป็นทะเลสาบแบบหลุมปล่องภเูขาไฟท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด โดยมี
ขนาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 12 ของประเทศญ่ีปุ่ น ความลึกสดุ 327 เมตร น า้จากทะเลสาบนีจ้ะไหลลง
สู่แม่น า้โอะอิราเซะ ท าให้เกิดสายน า้ท่ีไหลผ่านเมืองส าคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคโทโฮขุอีกมากมาย… 
น าท่าน “นั่งเรือชมวิวรอบทะเลสาบโทวาดะ” จากบนเรือเราจะได้เห็นวิวผืนน า้ทะเลสาบเฉดสี
ร้อนแรงของใบไม้เปล่ียนสีตัดกับทะเลสาบสีไพลิน ท าให้ท่ีน่ีเป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสียอดนิยมแห่ง
หน่ึงของทัง้ภูมิภาคโทโฮคุเลยก็ว่าได้ นอกจากวิวทะเลสาบและภเูขาแล้ว ระหว่างล่องเรือเราจะเห็น
เกาะเล็ก ๆ ชื่อ Ebisu Daikoku Island เกาะท่ีมีแลนด์มาร์กคือศาลเจ้าเล็ก ๆ และรูปปั้น The 
Bronze Statue of Maidens รู ป ปั ้ น ห ญิ ง เ ป ลื อ ย คู่ ใ น ท่ า ยื่ น มื อ เ ข้ า ห า กั น  เ ป็                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
นผลงานของ คณุโคทาโร ทาคะมรูะ กวีและประติมากรชาวญ่ีปุ่ นอีกด้วย…  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ANA CROWN PLAZA APPI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  
พิเศษ ณ สถานท่ีพกัแห่งนีท่้านจะได้สมัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการท่ีได้เหน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

วันองัคาร 

18 ต.ค. 65 อุทยานอพัพิ – อิวาเตะ - เทือกเขาฮะจิมังไต (โอนูมะ) – ทะเลสาบทาซาวะ – 

หุบเขาดาคิกาเอริ – หมู่บา้นซามูไร คาคุโนะดาเตะ - ฮานะมากิ ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “อิวาเตะ” ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของภมูิภาคโทโฮข ุทางตอนเหนือของจงัหวัด
ติดกับจังหวัดอะโอะโมะริ ทางตะวนัตกติดกับจังหวัดอะคิตะ ทางตอนใต้ติดกับจังหวัดมิยากิ มีพืน้ท่ี
ทัง้หมดประมาณ 15,378 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดท่ีใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากจังหวัด 
ฮอกไกโด จังหวัดอิวาเตะยังมีภูเขาท่ีได้ชื่อว่าเป็น “ภูเขาไฟฟูจิท่ีสอง” อีกด้วย และมีสินค้าขึน้ชื่อ 
ได้แก่ เนือ้ววัมาเอะซาว่า แอปเปิล้เอะซาชิ สาหร่ายซนัริคุวาคาเมะ ขนมนมับุเซ็มเบ้ และราเม็งชื่อดัง
สามชนิด (ราเม็งเย็น จะจะเม็ง วันโกะโซบะ)... ใช้เส้นทาง “ท่ีราบสูงฮะชิมันไต” ซึ่งตัง้อยู่ภายใน
เทือกเขาทางภาคเหนือของภูมิภาคโทโฮขุซึ่งพาดผ่านถึง 3 จังหวัดได้แก่ อะโอะโมะริ อะคิตะ และ   
อิวาเตะ เทือกเขานีน้บัเป็นขมุทรัพย์ทางธรรมชาติ ท่ีมีพืชพรรณหลากหลายกว่า 160 ชนิด มีเส้นทาง
เดินป่าและบ่อน า้พุร้อนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาและทะเลสาบ  อากาศจะเย็นตลอดปี... 
จากนัน้น าท่านชม “ทะเลสาบทาซาวะ” ตัง้อยู่ทางใต้ของอุทยานแห่งชาติ โทวาดะ – ฮาจิมันไต     
เป็นทะเลสาบอนัเกิดจากหลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาท่ีระเบิดพ่นเถ้าลาวา
แล้วเย็นและยุบ ท่ีสวยงามซึ่งไม่ได้รับการพัฒนามากเกินไปและยังคงรักษาบรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติและเรียบง่ายเป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดของญ่ีปุ่ นโดยมีความลึกถึง 423 เมตร เป็นทะเลสาบ
ท่ีหนาวแค่ไหนน า้ก็ไม่แข็งตัว ใกล้กับเสาโทริอิสีแดงมีต้นไม้เจ็ดสี ซึ่งมีต้นไม้เจ็ดชนิดท่ีเติบโตจาก
ต้นไม้ต้นเดียว(ท่ีมีรัว้ไม้ล้อมต้นไม้ไว้) บางคนเรียกว่าศาลเจ้ามังกร เพราะเป็นท่ีประดิษฐานของ   
ทัตสึโคฮิเมะ (เจ้าหญิงทัตสึโกะ รูปปัน้ส าริด) ในต านานท่ีกลายเป็นเทพเจ้ามังกร มีรูปปัน้ของเจ้า
หญิงในบริเวณศาลเจ้าด้วยแต่ด้านล่างล าตัวลงไปจะเป็นงู ศาลเจ้าโกซาโนะอิชิจึงเป็นท่ีรู้จักกันใน
นาม “เทพผู้พิทกัษ์แห่งความงาม” และได้รับความนิยมในแง่ของการขอพรให้มีรูปร่างหน้าตาดีและ
เป็นท่ีรักใคร่ ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากต านานของเจ้าหญิงทัตสึโกะผู้ปรารถนาอยากมีความงามและ
อ่อนเยาว์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ “หบุเขาดาคิกาเอริ” แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเมืองเซมโบกุ จงัหวดัอาคิตะ 
ท่ีน่ีถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามมากท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่ีเหล่าใบไม้ต่างพร้อมใจกันเปล่ียนสีจากเขียวเป็นแดงและเหลือง ตัดกับสีฟ้า
ของแม่น า้ทามะ ท่ีไหลผ่านบริเวณช่องเขา ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ประจ าสถานท่ีแห่งนีแ้ละได้กลายเป็น
พืน้ท่ีชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีเหล่าบรรดาผู้ ท่ีชื่นชอบการชมใบไม้เปล่ียนสีต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ส าหรับ
จุดชมวิวใบไม้เปล่ียนสีและจุดถ่ายรูปท่ีแนะน า คือ “สะพานคามิโนะอิวะฮาชิ” สะพานเก่าเก่าแก่
ท่ีสุดของเมืองอาคิตะ สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1926 เป็นสะพานสีแดงสดท่ีทอดยาว 80 เมตรพาดผ่าน
แม่น า้ทามะ เมื่อเดินเข้าไปในสะพาน คุณจะได้รับชมภาพของหุบเขาท่ีอยู่ล้อมรอบท่ีปกคลุมไปด้วย
สีเหลืองและสีแดงของใบไม้เปล่ียนสีท่ีผลิบานสะพรั่งอวดสายตานกัท่องเท่ียวให้ได้รับชม แน่นอนว่า 
คณุจะต้องตกหลุมรักกบัความสวยงามจนต้องหยิบกล้องถ่ายรูปขึน้มาเก็บภาพความประทับใจกัน
อย่างแน่นอน… จากนัน้น าท่านชม “หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ” ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย
ประมาณ 80 หลงัคาเรือน ซึ่งเป็นอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมซามไูรแบบดัง้เดิมอนัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสุด
ของประเทศญ่ีปุ่ น บริเวณชมุชนมีถนนกว้างขวาง ปัจจบุันบ้านซามไูรในคาคโุนะดาเตะบางหลงัยงัมี
เชือ้สายซามูไรรุ่นหลังอาศัยอยู่ และมีจ านวน 6 หลังท่ีเปิดให้เข้าชม ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตของ
ซามูไรในสมยัก่อน วตัถโุบราณ อาทิ ชุดเกราะซามไูร ดาบท่ีอนญุาตให้เราลองสมัผสัหรือยกได้ และ
สวนญ่ีปุ่ นงามๆ บางแห่งยงัเปิดเป็นคาเฟ่ในบ้านซามไูรอีกด้วย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HANAMAKI ONSEN HOTEL SENSHUKAKU หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  
พิเศษ ณ สถานท่ีพกัแห่งนีท่้านจะได้สมัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการท่ีได้เหน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 8 - 

วันพุธ 

19 ต.ค. 65 ฮานะมากิ ออนเซ็น - เมืองฮิระอิซึมิ (จังหวัดอิวาเตะ) - ศาลาทองชูซอนจิ 

(มรดกโลก) - เมืองอิจิโนะเซะคิ - ล่องเรือโตรกเขาเกะอิบิเคะอิ - เมืองเซ็นได 

(จงัหวัดมิยางิ) - เซ็นได อิซุมิ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู่เมืองมรกดกโลกทางด้านวัฒนธรรม “ฮิระอิซึมิ” ตัง้อยู่ด้านใต้ของจงัหวดั “อิวาเตะ” 
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่ น มีประชากรราว 8,300 คน เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายนค.ศ. 2011       
ท่ีผ่านมา คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนวัดพุทธศาสนาสองแห่งของฮิระอิซุมิ  
และซากปรักหกัพงับริเวณรอบ ๆ เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ท าให้เมืองฮิระอิซุมิ เป็นชื่อท่ีรู้จกัมาก
ขึน้ในฐานะสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ท่ีน่าสนใจมาก เหตุผลท่ียูเนสโกขึน้ทะเบียนฮิระอิซุมิเป็นมรดกโลก 
คือ ปูชนียสถานแห่งนีถ้่ายทอดความเป็น “แดนสุขาวดี” ท่ีหลุดพ้นจากทุกข์และกิเลสทัง้ปวงตาม
แนวคิดของพทุธศาสนา ด้วยส่ิงก่อสร้าง สวน และเสริมสร้างความงามอันเป็นเอกลกัษณ์  ท่ามกลาง
ธรรมชาติแวดล้อมท่ีอดุมสมบูรณ์ท่ีมีอยู่ในบริเวณฮิระอิซุมิตลอดมา... น าท่านเยี่ยมชม “วัดชซูอนจิ” 
ซึ่งถูกค้นพบอยู่ท่ามกลางป่าไม้หนาทึบ โดยขุนนางตระกูลฟูจิวาระในปี ค.ศ. 1105 อดีตภายใน
บริเวณวัด เคยมีอาคารถึง 40 กว่าอาคาร แต่ส่วนใหญ่ได้ถูกท าลายไปหมดโดยเพลิงและสงคราม 
ยงัคงเหลืออาคารส าคญัเพียงไม่กี่หลังให้ชนรุ่นหลงัได้ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภายในยงัมี
อาคารท่ีส าคญัอย่างยิ่ง คือ “ศาลาทองค า” เป็นอาคารสีทองค าอร่ามสวยงาม ประดบัทองค าแผ่นทัง้
ด้านในและด้านนอก และได้รับเลือกให้เป็นโบราณสถานแห่งแรกของญ่ีปุ่ น ... น าท่านเดินทางสู่    
“หุบเขาเกะอิบิเคะอิ” ผาหินติดอันดับเป็น 1 ใน 100 สถานท่ีชมวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดในประเทศ
ญ่ีปุ่ นญ่ีปุ่ น... น าท่าน “ล่องเรือชมโตรกเขาเกะอิบิเคะอิ” ชื่นชมบรรยากาศของล าธารน า้ใสท่ีไหลคด
เคีย้วจากป่าลึก ชมส่วนท่ีเป็นผาหินธรรมชาติท่ีสวยงามและยงัไม่ถกูท าลาย ชื่อ "GEIBI" หมายความ
ว่า "จมูกสิงโต" มาจากหินปูนท่ีอยู่ใกล้ปลายหุบเขาซึ่งคล้ายกับจมูกของสิงโต “เกะอิบิเคะอิ”             
มีทศันียภาพท่ีสวยงามตลอดทัง้ปี เช่น สีเขียวสดยามฤดใูบไม้ผลิ ดอกไม้สีม่วง WISTERIA เบ่งบาน
บนหน้าผาช่วงปลายของฤดใูบไม้ผลิและชมใบไม้เปลี่ยนสียามฤดูใบไม้เปล่ียนสี ระหว่างท่ีนั่งเรือชม
หน้าผาสงูใหญ่ขนาดประมาณ 100 เมตร มีน า้ตกไหลมาจากถ า้หินปนู เป็นต้น ใช้เวลาในการนัง่เรือ
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ประมาณ 90 นาทีและท่ีจุดคร่ึงทางการล่องเรือ คุณจะได้ออกเดินทศันาทิวทัศน์โดยรอบ ๆ ก่อนท่ีจะ
กลับขึน้ฝ่ัง ระหว่างล่องเรือไม้ชมธรรมชาติท่ีงดงาม ท่านจะได้รับฟังเสียงเพลงจากนายคัดท้ายเรือ 
ขบักล่อมเป็นเพลงพืน้เมือง...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “เซ็นได” เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮขุ มีประชากรประมาณหน่ึงล้านคน 

และแวดล้อมไปด้วยก าแพงปราสาท และต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น CITY OF TREES และมีอาหารท่ีขึน้
ชื่อ คือ เมนูลิน้ววั ซึ่งเป็นเมนดูงัท่ีคนญ่ีปุ่ นท่ีมาเท่ียวเมืองนีจ้ะต้องหาโอกาสลิม้ลองความอร่อยอย่าง
แน่นอน เมืองเซ็นไดนัน้ตัง้อยู่ในเขตของจังหวัด “มิยางิ” ท าเลท่ีสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียว จึงกลายเป็นศูนย์การท่องเท่ียวท่ีสะดวกในการเดินทางต่อไปยงัเมืองท่องเท่ียวของจงัหวัด
ข้างเคียงทั่วภูมิภาคโทโฮขุ มีเมืองท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดหนัสู่มหาสมุทรแปซิฟิค... น าท่านอิสระช้อปปิ้ง 
“เซ็นได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” เอ้าท์เลทท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากรัฐนิวอิงแลนด์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งตัง้อยู่ภายในอิซุมิปาร์คทาวน์ ท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังจากทัง้ในและ
ต่างประเทศมากกว่า 80 ร้านเลยทีเดียว ซึ่งท่านสามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารและ
อิสระกบัการช้อปปิง้ในบรรยากาศท่ีเปิดกว้างและสะดวกสบายได้อีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SENDAI SENDAI METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันพฤหสับดี 

20 ต.ค. 65 เซ็นได - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึ ชิม่า (มรดกโลก) - ศาลเจ้าโกะไดโดะ -          

สถ า นี รถ ไฟ เซ็น ได  - รถ ไฟ ชินกั ง เซ็ น  (ป ระม าณ  1 :08  ชั ว่ โม ง ) -              

สถานีรถไฟโตเกียว  ขึ้ นรถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ย่านชินจูกุ - อัพเกรดเมนูป้ิงย่าง

แนะน าจากรายการทีวีแชมป์เป้ียน (ไม่อั้น) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง “มตัสึชิม่า” เมืองท่ีได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของเมืองท่ีมีทศันียภาพทางท้องทะเล
อนังดงามท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น (อีก 2 เมืองท่ีได้รับการติดอนัดบั ได้แก่ เกาะมิยาจิม่า ฮิโรชิม่า และ 
อามาโนะฮาชิดาเตะ เกียวโต)... น าท่านล่องเรือ “อ่าวมัตสึชิม่า” ระหว่างการล่องเรือไปรอบ ๆ นัน้ 
ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีน่ี ได้แก่ การเลีย้งหอยนางรม ซึ่งชาวบ้านจะเลีย้งเป็น
ฟาร์มอยู่ในทะเล   ท าให้หอยนางรมมีคณุภาพดีและตัวใหญ่ อีกทัง้อาหารทะเลของเมืองนีก้็มีความ
สดเป็นอย่างมาก… น าท่านชม “ศาลเจ้าโกะไดโด” เป็นศาลเจ้าท่ียื่นไปในอ่าวมัตสึชิม่า โดยเป็น
สถาปัตยกรรมสมัยโมโมยามะ ท่ีน าเอา 12 นักษัตรมาเป็นเร่ืองราวของสถาปัตยกรรมของศาลเจ้า
แห่งนี.้.. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเซ็นได” เพื่อน าท่านขึน้ “รถไฟชินกังเซ็น” หรือ “รถไฟหัวกระสุน” ท่ีวิ่ง

ด้วยความเร็วเฉล่ียสูงสุดถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง “ประมาณ 1:08 ชั่วโมง” ระยะทางรวมทัง้สิน้ 
322 กิโลเมตร รถไฟชินกังเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะท่ีสะดวกสบายไม่แพ้เคร่ืองบิน มุ่งหน้าสู่      
“สถานีรถไฟโตเกียว” จากนัน้น าท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟสายด่วน” ระยะทาง 28 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีรถชินจกูุ” ใน “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบัน
ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวมวิวฒันาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการ
ปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียว
จดัว่าเป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ล้านคน 
แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้าน
คน และถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง... ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งท่ีคน
ไทยคุ้นเคยอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเท่ียวทุกเพศ
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ทุกวัย สามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ีไม่ว่าร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนกุกบัการซือ้สินค้าอย่างจใุจ 

      
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิง้ย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานและ    

ด่ืมไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น ไมว่่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหาร
ทะเลสด กุ้งตวัใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ผกัสด สลัดผกั ซุป และไอศครีม 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันศุกร ์

21 ต.ค. 65 มหานครโตเกียว - ชมชิบุย่าสแครมเบิลสแควร ์ – ชอ้ปป้ิงย่านฮาราจูกุ - 

สนามบินนานาชาตินาริตะ (จงัหวัดชิบะ) - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ 

(กรุงเทพฯ) เท่ียวบินท่ี JL 707 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าท่านชม “ชิบุย่าสครัมเบิลสแควร์” ท่ีเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน  
ชิบุย่าด้วยความสูงราว 230 เมตร ท่ีน่ีกลายเป็นแลนด์มาร์กสัญลักษณ์ประจ าชิบุย่าแห่งใหม่ทันทีท่ี
เปิดให้บริการ ภายในอาคารมีร้านค้า ส านักงานและพืน้ท่ีจัดกิจกรรม เป็นต้น จากชัน้ดาดฟ้าจะ
สามารถมองเห็นตวัเมืองชิบุย่าและโตเกียวได้โดยรอบ เป็นทัศนียภาพท่ีเมื่อคณุได้เห็นแล้วจะต้องลืม
ไม่ลงอย่างแน่นอน  ท่ีน่ีมี ร้านค้าถึง 213 ร้าน มีสินค้าให้เลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น , 

เคร่ืองส าอาง, หนังสือ, ผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน ร้านอาหารหลากหลาย
ประเภท เช่น ร้านอาหารญ่ีปุ่ น รวมถึงคาเฟ่  ไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้คือ  จุดชมวิว “SHIBUYA SKY” 
นอกจากจะมองลงไปเห็นห้าแยกชิบุย่าแล้ว ก็ยังสามารถมองเห็นอาคารสงูๆ เช่น โตเกียวสกายทรี  
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ได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านัน้ หากอากาศดีก็ยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วย ชัน้ดาดฟ้าล้อมรอบไปด้วย  
ผนังกระจก จึงท าให้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเต้นกลางอากาศได้… จากนัน้น าท่าน
อิสระช้อปปิง้ “ย่านชิบุย่า” มีส่ิงน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ แหล่งธุรกิจ และ
บนัเทิง จุดเด่นของชิบุย่า คือ ห้าแยกข้ามถนน ท่ีมีคนเดินข้ามไปมากันคึกคกั ใครได้ผ่านมาต้องลอง
เดินผ่านแยกนีดู้ซักครัง้ในชีวิต ย่านนีม้ีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขาย
เสือ้ผ้าแฟชั่นท่ีมีคนบอกไว้ว่าเทรนด์ในญ่ีปุ่ นต่างวิ่งตามย่านนี ้มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ร้านอาหาร
เปิดจนดึกจนด่ืน ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิ้งท่ีมีห้างร้านเต็มสองข้างทาง ห้าง TOKYU 
HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านท่ีชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมให้
ได้ ซึ่งในห้างจะแบ่งหมวดสินค้าชัน้ละหมวด ส่วนห้าง LOFT แบรนด์นีเ้ป็นท่ีรู้จักดี เพราะมีตัง้อยู่
หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตัง้ไม่ไกลกันมากนัก 
ห้างท่ีนักช้อปปิ้งรู้จกักันดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินค้า
พวกเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

   
13:30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ

ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัท่ีให้บริการผู้ โดยสารระหว่างประเทศท่ีเดิน
ทางเข้าและออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา 
เป็นสนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินส าหรับผู้โดยสารมากอันดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินท่ีรองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

18:20 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติญ่ีปุ่ น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 707 
23:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 
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ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 

[AOMORI-IWATE-APPI-SENDAI-IWAKI-TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [JL] 
 

    
 
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2565 

ผู้เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดีย่วใช้ห้องคู่

เพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแล้ว 

15 - 21 ต.ค. ผู้ใหญ่ 95,900.- 61,900.- 34,000 

19,000.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 95,900.- 61,900.- 34,000 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 80,900.- 46,900.- 34,000 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มบีริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีที่นัง่บนรถโค้ช โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร์ ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR** 
 
 

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินค่ำมัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบริษัทแล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  
** ส าคัญ โปรดอ่าน ก่อนท าการจองทวัร์ **  
ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะ
จะท าให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปลี่ยนจากกลุ่มสีน า้เงนิเป็นกลุ่มสเีหลืองทันที 
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อัตรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
 บริการน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น  
 ค่าบริการมคัคเุทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าท่ีพกั (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด เป็นต้น  

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

 ค่าตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญ่ีปุ่ น(ในกรณีท่ีได้รับวคัซีนไม่ครบ 2 เข็ม ตามข้อก าหนดการเข้า
ประเทศไทย) 
 

กำรช ำระเงิน 

 บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรับการจองต่อหน่ึงท่ีนัง่ ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนที่เหลือทัง้หมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเงื่อนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะที่เดินทำงนัน้ถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเลี่ยงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ) 
 

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์) 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 0 วนั บริษัทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 1 0 , 0 0 0 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์ทัง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 5 วนั บริษัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวร์ทัง้หมด 
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ส าคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็ค เวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวทีน่ าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาต ิ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
พยายามน าเสนอส่ิงใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักันไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของท่านลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนขัน้ต ่าท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้ เดินทางต ่ากว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีที่ลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทวัร์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกอ่นหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีที่ทา่นออกตัว๋โดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ไม่วา่กรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทุกกรณ ี
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมี

ส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เล่ือนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการคืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับทา่นที่ไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออยา่งอื่นอยา่งใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภตัตาคารจะเปล่ียนให้ส่วนใหญจ่ะเป็นเมนูที่เป็น
ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็น
ของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว์ ภตัตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปล่ียนเมนูให้ท่านได้เพียงผกั 
หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ที่ท าจากหวับุกเท่านัน้ 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตัว๋โดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกันเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกค านวณตามอตัราที่ทางสายการบินแจ้ง

ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตัว๋
เคร่ืองบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ช าระ 
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1.3 ตัว๋เดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปล่ียนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิได้ และไม่สามารถจองที่นัง่ Long 
Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นัง่ Long Leg ต้องจองตัว๋เด่ียวเท่านัน้) 

1.4 ที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป 
แทรกแซงจดัการแทนได้  

1.5 กรณีที่ทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปล่ียนชือ่ตวัผู้เดินทางทุกกรณ ี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนือ่งจากเป็นเง่ือน
ของสายการบิน)   

1.7 ในกรณีที่ติดโควิดกอ่นการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตัว๋ให้ในทุกกรณี  (ในกรณทีี่บินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนคา่ตัว๋เคร่ืองบินให้ได้ แต่ต้องน าผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบนิทราบ) ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แต่เร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กับบริษัททวัร์และสายการบินได้ 

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรับผู้เดินทางซึ่งตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวตัิครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวตักิารคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าคา่ตัว๋หรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบนิ โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT ไมมี่การคืนเงิน
มดัจ าหรือคา่ทวัร์ ไม่วา่ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีที่สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 

o กระเป๋าที่สายการบินอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้ 
(กว้าง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทวัร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ
ข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีที่ทา่นไม่สามารถเดินทางได้หลงัจากที่วีซา่ผ่านและได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนญุาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทุกกรณ ี
 

4. มาตรการโควิด 
4.1   ในกรณีที่ลกูค้าติดโควิดก่อนการเดินทาง   (ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง ) 
4.2 ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะท าการประสานงานให้เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีที่มีค่าใช้จา่ยเกิดขึน้  ลกูค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยทัง้หมด)  


