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** ชมบรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ย “ทุ่งดอกทิวลปิ” หลากสีสันสดใส ณ “สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค” 
** ชม “ดอกวสิทเีรีย” ณ สวนอาชิคางะ สวนดอกไมน้านาชนิดขนาดใหญ่สามารถเพลิดเพลินไดไ้ม่รู้จบ 
** ชม “ปราสาทสึรุกะ” โดดเด่นท่ีตวัปราสาทสีขาว ลอ้มรอบดว้ยตน้ซากุระอยา่งสวยงาม 
** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามท่ีรังสรรคโ์ดยธรรมชาติ 
** เปล่ียนอิริยาบถสู่การนัง่ “รถไฟชินคันเซน” ซ่ึงเป็นรถไฟวิ่งเร็วท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
** ต่ืนตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน  
** เพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีสวยงามในทุกๆโคง้ท่ี ภูเขาฮาจมินัไต 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 19 - 25 เมษายน 2562 
     

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) SAKURA TOHOKU NO.3 7D4N (TG) 

วนัทีส่อง พระพทุธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอจิบิันโจ 
06.20 น.  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
 น าท่านชม “พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ” ทีไ่ดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุค๊วา่ เป็นรูปป้ันพระพทุธรูปปางยนื ที่

หล่อจากทองสมัฤทธ์ิที่สูงที่สุดในโลก จากความสูงถึง 120 เมตร ท าใหส้ามารถมองเห็นไดต้ั้งแต่ใจกลางเมือง
โตเกียวเลยทีเดียว แต่ไฮไลทข์องที่น่ีไม่ไดเ้ป็นเพยีงที่สกัการะพระพทุธรูปองคใ์หญ่อยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงั
สามารถเขา้ไปยงับริเวณภายในรูปป้ันและขึ้นไปยงัจุดที่เป็นหอสงัเกตการณ์ในระดบัความสูงที่ 85 เมตร ซ่ึงจะ
อยูต่รงส่วนของหนา้อกพระพทุธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นววิในมุมดา้นกวา้งไดท้ั้งหมด บนชั้นน้ีจะมีกระจก
ที่เป็นช่องหนา้ต่างอยูด่ว้ยกนั 4 ดา้น ในวนัที่ฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงน้ีอีกดว้ย (รวมค่า
เข้าสวน แต่ไม่รวมค่าลิฟท์) 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไมริ้มทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติด

กบัมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอิบะระกิ  ภูมิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน มีดอกไมป้ระจ าฤดูกาลหลาย
สายพนัธุห์มุนเวียนออกดอกอวดโฉมใหช้มกนัไดท้ั้งปี ส าหรับทริปน้ีท่านจะไดช้ม “ดอกทิวลิป” สีสนัสดใส
มากกวา่ 250,000 ตน้ ประมาณ 250 สายพนัธ ์บรรยากาศจะเหมือนดงัโลกของนิทานทีมี่ดอกทิวลิปสีสนัสดใส ที่
จะบานอวดความสวยงามใหช้มกนัเตม็พื้นที่..(ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  
จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองเซนได” เพือ่ชอ้ปป้ิง “ย่านอิจิบันโจ” ยา่นที่ครอบคลุมการเช่ือมต่อของถนนหลาย
เสน้ทางในยา่นดาวน์ทาวน์กินพื้นที่รูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ (Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo dori) ซ่ึง
มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเป้ิลสโตร์, 
ร้านอาหาร ร้านเส้ือผา้ และร้านจ าหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็นตน้ 
 รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ย่านอจิิบันโจ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,500 เยน) 

  พกัที่ HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

   
 

วนัทีส่าม เมืองมตัสึชิมะ - วดัโกไดโดะ+ชมอ่าวมตัสึชิมะ - น่ังรถไฟท้องถิ่น - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอ ิ-  
วดัชูซอนจ ิ- เทศกาลชมซากรุระ ณ คติะคามเิทนโชจ ิ- เมืองโมริโอกะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) SAKURA TOHOKU NO.3 7D4N (TG) 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึชิมะ” เมืองที่ถือไดว้า่เป็น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็นธรรมชาติไว้
มากที่สุด เพือ่น าท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ 
เน่ืองจากตั้งอยูใ่นต าแหน่งที่โดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งน้ีกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 
เป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆท์ี่ก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูป
ป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี อาคารหลงัปัจจุบนัน้ีไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1604 โดย
ตระกูลดาเตะ ตน้ตระกูลผูก่้อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยคุแรก วดัแห่งน้ีจะเปิดให้ชมทุก 33 ปี ซ่ึงล่าสุดเพิง่
เปิดให้ชมเม่ือปี 2006 ที่ผา่นมา การขา้มไปศาลเจา้จะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจา้เรียกวา่ ซึ
คาชิบาชิ สร้างจากไม ้เวน้ช่องระหวา่งไมก้ระดาน เม่ือเดินขา้มจะมองเห็นพื้นน ้ าดา้นล่าง มกัมีคู่รักมาจูงเม่ือขา้ม
สะพานเพราะเช่ือวา่ จะท าใหส้านสมัพนัธแ์ห่งรักแนบแน่นยิง่ขึ้น อิสระใหท้่านไดช้มววิ “อ่าวมัตสึชิมะ” อ่าวที่
ประกอบดว้ยเกาะเล็กๆกวา่ 200 เกาะที่ปกคลุมดว้ยป่าสน สมัผสัความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรคร์ะหวา่งผนื
ทะเลกบัทอ้งฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั้ง 4 และยงัเป็นที่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นอ่าวที่มีความสวยงามมาก
ที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ นจากนั้นน าท่านเปล่ียนอริยาบถ “น่ังรถไฟท้องถิ่น” ใหท้่านทดลองใชบ้ริการรถไฟใน
ญี่ปุ่ นที่มีช่ือเสียง และไดช่ื้อวา่เป็นการคมนาคมทีเ่ป็นที่นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่ น ท่านจะสนุกสนานกบัการนัง่
รถไฟเพือ่ประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหน่ึงพร้อมชมบรรยากาศสองขา้งทาง น าท่านสู่ “หุบเขาเกบิเคอิ 
(Geibikei)” เป็นหุบเขายาวประมาณ 2 กิโลเมตรที่เกิดจากการกดัเซาะหินปูนของแม่น ้าสะเทะซึกาวา่ หนา้ผาสูง
ประมาณ 100 เมตรตั้งตระหง่านอยูส่องฝ่ัง และน าท่าน “ล่องเรือแจวเกบิเคอ”ิ ท่ามกลางกระแสน ้ าที่ไหลอยา่ง
เงียบๆ ใหท้่านไดส้มัผสัธรรมชาติอนัสวยงามบนเรือทอ้งถ่ิน โดยมีคนแจวเรือล่องไปตามแม่น ้าและขบักล่อม
ร้องเพลง “เกบิโออิวาเกะ” รับฟังบทเพลงไปพร้อมกบัความงามของแมกไมท้ี่สลบัสีปกคลุมตามแก่งผาเบื้องบน 
และชมปลาธรรมชาติที่แหวกวา่ยในสายน ้ าดา้นล่างตลอดเสน้ทางน้ี 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าทุกท่านชม “วัดชูซอนจิ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวดั
ของพระพทุธศาสนานิกายเทนได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆสิบกวา่หลงัในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลงัจากการล่ม
สลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนัจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพยีง 2 หลงั อาคารที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลกัษณะคลา้ยกบัศาลทองค าของวดัคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไวอี้ก
ชั้นหน่ึงเพือ่ป้องกนัการถ่ายภาพ และหอ้งโถงเคียวโซะใชเ้ป็นพื้นที่ส าหรับเก็บคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาซ่ึงถูก
สร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง16ปี จากนั้นน าท่านสู่ “เทศกาลชมซากรุระ ณ คติะคามิเทนโชจิ” ที่ริมแม่น ้ าคิ
ตะคามิซ่ึงมีตน้ซากุระเรียงรายมากกวา่ 10,000 ตน้ โดยจะพร้อมใจกนับานสะพร่ังกลายเป็นอุโมงคด์อกซากุระที่
สวยงาม เป็น1ใน3 จุดชมดอกซากุระที่ดีที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง “โมริโอกะ” เพือ่เขา้สู่ที่พกั 

  รับประทานอาหารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ HOTEL METROPOLITAN MORIOKA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

http://www.talonjapan.com/zuiganji-temple/
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วนัทีส่ี่ ภูเขาฮาจมิงัไท - ทามะกาวะออนเซน - ชมซากรุะหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่น า้ฮิโนคไิน -  
น่ังรถไฟชินคันเซน (Kitakami Station - Sendai Station) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าทุกท่านชมความสวยงามของ “ภูเขาฮาจิมังไท” ซ่ึงเป็นภูเขาที่มียอดเขา
แบนราบ ที่ความสูง 1,613 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงนบัเป็นภูเขาที่สูง 1 
ใน 3 ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ สามารถชมภูมิทศัน์อนัสวยงามไดจ้าก
ถนนชมววิสาย Hachimantai Aspite ซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัอากิตะและ
จงัหวดัอิวาเตะ ระหวา่งทางขึ้นเขาน้ีท่านจะไดช้มความสวยงามของก าแพง
หิมะสูงสองขา้งทาง จากนั้นน าท่านสู่ “ทามะกาวะออนเซ็น” ตั้งอยูใ่นอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมงัไท แหล่ง
ซ่ึงน ้ าพรุ้อนคุณภาพ น าท่านสู่บริเวณทางเดินท่องเที่ยว  
เพือ่ชมแหล่งก าเนิดน ้ าพรุ้อน ที่มีควนัขาวโพยพุง่จากพื้นดินสู่อากาศดา้นบน 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านชม “หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ” ถ่ินที่อยูข่องซามูไรในจงัหวดัอากิตะซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นประเพณี
ของซามูไร ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัประมาณ 80 หลงัคาเรือน ซ่ึงเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมซามูไรแบบ
ดั้งเดิมอนัเป็นตวัอยา่งที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น และทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของ ดอกซากรุะ สายพนัธุชิ์
ดาเระซากุระนบัหลายร้อยตน้ ที่จะบานในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ นอกจากน้ีทุกท่านยงัสามารถชมซากุระสายพนัธุโ์ยชิ
โนะ ที่ถูกน ามาปลูกบริเวณ ริมแม่น ้าฮิโนคไิน ซ่ึงเป็นแม่น ้ าที่ไหลไปทัว่ทั้งเมืองคาคุโนดาเตะ ที่น่ียงัเป็นสถานที่
ปิกนิกและชมดอกซากุระของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้น
น าท่านเปล่ียนอิริยาบถสู่การ “น่ังรถไฟชินคนัเซน” รถไฟวิง่เร็วที่สุดในญี่ปุ่ นและเคยไดช่ื้อวา่เป็นรถไฟที่ “วิง่
เร็วที่สุดในโลก” โดยรถไฟชินคนัเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคล่ือนจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วนิาทีเท่านั้น  
(นั่งระยะทาง Kitakami Station - Sendai Station , สถานีรถไฟสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) SAKURA TOHOKU NO.3 7D4N (TG) 

    
 

วนัทีห้่า ปราสาทสึรุกะ - พพิธิภณัฑ์สาเกไอซุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออจุ ิจูก ุ-  
ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม “ปราสาทสึรุกะ” ที่ถูกสร้างขึ้นในปี1384 มีการเปล่ียนผูป้กครองมาหลายคร้ังในช่วงที่ยงัเป็นภูมิภาค
ไอซุ และถูกท าลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี1868 ซ่ึงเกิดการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมยัเมจิ ท  าใหส้ิ้นสุด
ยคุศกัดินายดึอ านาจท่านโทคุกาวา่โชกุน ต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี1960 เสร็จ
สมบูรณ์ในปี2011 หลงัคาเดิมซ่ึงเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ ากบัปราสาทแห่งอ่ืนในญี่ปุ่ น 
ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบดว้ยสวนสาธารณะสึรุกะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิประมาณกลางเดือนเมษายนที่น่ียงัเป็น
สถานที่ชมดอกซากรุะที่ไดรั้บความนิยมอีกแห่งหน่ึงของนกัท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่ น (ความสวยงามของดอก
ซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  จากนั้นน าทา่นชม “พิพธิภัณฑ์สาเกไอซุ” ที่น่ีจดัแสดงนิทรรศการ
ประวตัิศาสตร์การพฒันาเทคนิคและกระบวนการผลิตเหลา้สาเกประจ าเมืองไอซุ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเป็นอยา่ง
มาก ผูเ้ขา้ชมจะไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการผลิตทั้งแบบดั้งเดิม และแบบทนัสมยั อุปกรณ์จ าเป็นต่างๆ และลองล้ิมรส
สาเก นอกจากน้ียงัมีร้านจ าหน่ายของที่ระลึกเลก็ๆอีกดว้ย 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม “โตรกผาโทโน เฮทสึริ” จุดชมววิในเขตมินะมิไอสุ จงัหวดัฟุกุชิมะ เป็นหุบเขาที่อยูติ่ดกบัแม่น ้ าโอะ

กะวะ ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาติที่มีความส าคญั ในภาษาพดูทอ้งถ่ินค าวา่ เฮทสึริ หมายถึง “หนา้
ผา” หินน้ีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ลา้นปี และกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของช่ือโทโน 
เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา) ท่านสามารเที่ยวชมทั้งสองฝ่ังไดโ้ดยเดินขา้มสะแพนแขวนที่สร้างไวพ้าดผา่น จากนั้น
น าท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูก”ุ หมู่บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน 
เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มี
บา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูก
สร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จน
กลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พืน้เมือง ร้านอาหารและที่พกัแบบญี่ปุ่ นเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว 
ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี 
 พกัที่ HOTEL NASU SUN VALLEY หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) SAKURA TOHOKU NO.3 7D4N (TG) 

 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของ
ญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัทีห่ก สวนดอกไม้อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์เลต็ - มหานครโตเกยีว - ย่านชินจูกุ - ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม “ดอกวสิทีเรีย” ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ สวนดอกไมข้นาดใหญ่ทีท่  าใหท้่านสามารถเพลิดเพลินได้
ไม่รู้จบ และที่น่ียงัไดรั้บเลือกจากCNNเป็น10 แหล่งท่องเที่ยวในฝันของโลกปี 2014 เพียง 1 เดียวในญี่ปุ่ นอีก
ดว้ย ทุกท่านสามารถเดินถ่ายรูปเก็บความสวยงามของอุโมงคว์สิทีเรียไดต้ามอธัยาศยั อีกทั้งภายในสวนยงัมี
ดอกไมน้านาชนิดอีกดว้ย (ความสวยงามของดอกวิสทีเรีย..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)   
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่ 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือ่ชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็น
จุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, 
รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี่ปุ่ น 
ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) SAKURA TOHOKU NO.3 7D4N (TG) 

   
 

วนัทีเ่จด็  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เดนิทาง  19 - 25 เมษายน 2562 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 66,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  64,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 62,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 10,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -22,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  (ค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) SAKURA TOHOKU NO.3 7D4N (TG) 

o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 20/12/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) SAKURA TOHOKU NO.3 7D4N (TG) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพ  านกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


