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** ชมเหล่าดอกไมน้านาพนัธ์ุอาธิ วสีทเีรีย, ป๊อปปี, เบบบีลอูายส์ 

**ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ  

**ยอ้นยคุกบัหมู่บา้นโบราณสมยัเอโดะ หมู่บ้านโออจุิ จูกุ 

** ชมความงามและทศันียภาพของ “อ่าวมตัสึชิมะ” ทีติดอนัดบั ใน ของญีปุ่ น 

** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามทีรังสรรคโ์ดยธรรมชาติ 

** สัมผสับรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ทียงัคงความเก่าแก่สมยัเอโดะ จนไดฉ้ายาว่า “ลติเตลิเอโดะ” 

** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่นําแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิมไม่อนั 

** บริการท่านดว้ยนําดืมทญีีปุ่ นท่านละ ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดินทาง -  เมษายน   
 

 (หากท่านมีจองตัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทียวบินกับเจ้าหน้าที ก่อนจองตัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบนินาริตะ 

.  น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั  ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู  เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย เจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึนเครือง 

22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วนัทสีอง สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ชมดอกซากุระสวนซึซึจงิะโอคะ - เมืองเซนได - ย่านอจิบินัโจ 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น หลงัจากผ่านขนัตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

 จากนนันาํท่านชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไมริ้มทะเลขนาดใหญ่มีพืนทีติด

กบัมหาสมุทรแปซิฟิก ตงัอยู่ทีจงัหวดัอิบะระกิ  ภูมิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไมมี้ทงัหมด 8 

จุดหลกัๆ มีดอกไมป้ระจาํฤดูกาลหลายสายพนัธ์ุหมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกนัไดท้งัปี ชม ดอกป๊อปปี ที
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จะบานอวดความสวยงามใหช้มกนัเต็มพืนที และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทวัทงัเนินเขาจะ

กลายเป็นทอ้งทุ่งสีฟ้าอ่อนทีเตม็ไปดว้ยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบลูอายส์, (Baby Blue Eyes) กว่า  

ลา้นตน้ โลกแห่งสีฟ้าทีรวมดอกนีโมฟีลา ทอ้งฟ้า และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํทุกท่าน ชมดอกซากรุะ “สวนซึซึจงิะโอคะ” ตงัอยูใ่จกลางเมืองเซ็นได นบัเป็นจุดชมซากุระทีสวย

ทีสุดของเมืองเซ็นได จากการทีมีตน้ซากุระสายพนัธ์ุโซเมอิ โยชิโนะมากกวา่ 1,000 ตน้ ซึงเวลาถึงฤดูใบไมผ้ลิ

ทีนีก็จะเตม็ไปดว้ยสีนาํพูอ่อนบานสะพรังเต็มพืนที อีกจุดไฮไลทนึ์งทีหา้มพลาดคือ “ดอกซึซึจิ” ทีจะมีสีชมพู

เขม้นบัหมืนตน้ทีจะบานช่วงฤดูใบไมผ้ลิเช่นกนั จนกลายเป็นสถานทีท่องเทียวสาํคญัช่วงฤดูใบไมผ้ลิทีหากมา

เยือนยงัเมืองเซ็นไดแลว้ไมค่วรพลาดอยา่งยิง (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)  

จากนนันาํท่านเขา้สู่ “เมืองเซนได” เพือชอ้ปปิง “ย่านอิจบัินโจ” ยา่นชอ้ปปิงทีครอบคลุมการเชือมต่อของถนน

หลายเสน้ทางในยา่นดาวน์ทาวนกิ์นพืนทีรูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo 

dori) ซึงมีขนาดใหญ่ทีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย เช่น ร้าน  เยน, แอป

เปิลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสือผา้ และร้านจาํหน่ายของทีระลึกต่างๆ เป็นตน้ 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พกัที HOTEL GRAND TERRACE KOKUBUNCHO หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

   
 

วนัทสีาม เมืองมัตสึชิมะ+วดัโกไดโดะ - ชมซากรุะหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่นําฮิโนคไิน -  

เทศกาลชมซากรุระ ณ คิตะคามิเทนโชจ ิ

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมตัสึชิมะ เมืองทีถือไดว้า่เป็น 1 ใน 3 เมืองทีมีบรรยากาศทีคงความเป็นธรรมชาติไวม้าก

ทีสุด เพือนาํท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เนืองจาก

ตงัอยูใ่นตาํแหน่งทีโดดเด่น ทาํใหว้ดัแห่งนีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึนในปี 807 เป็นที

ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึงก่อตงัโดยพระสงฆที์ก่อตงัวดัซูอิกนัจิ(Zuiganji Temple) โดยรูปปันจะ

ถูกนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี อาคารหลงัปัจจุบนันีไดรั้บการบูรณะขึนใหม่ในปี 1604 โดยตระกูล

ดาเตะ ตน้ตระกูลผูก่้อตงัและปกครองเมืองเซนไดในยคุแรก วดัแห่งนีจะเปิดใหช้มทุก 33 ปี ซึงล่าสุดเพิงเปิดให้

ชมเมือปี 2006 ทีผา่นมา การขา้มไปศาลเจา้จะมีสะพานช่วงสันๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจา้เรียกวา่ ซึคาชิบา

ชิ สร้างจากไม ้เวน้ช่องระหว่างไมก้ระดาน เมือเดินขา้มจะมองเห็นพืนนาํดา้นล่าง มกัมีคู่รักมาจูงเมือขา้ม

สะพานเพราะเชือวา่ จะทาํใหส้านสมัพนัธ์แห่งรักแนบแน่นยิงขึน 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 นาํทุกท่านชม “หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ” ถินทีอยูข่องซามูไรในจงัหวดัอากิตะซึงมีชือเสียงในดา้นประเพณี

ของซามูไร ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัประมาณ 80 หลงัคาเรือน ซึงเป็นอาคารทีมีสถาปัตยกรรมซามไูรแบบ

ดงัเดิมอนัเป็นตวัอยา่งทีดีทีสุดของประเทศญีปุ่น และทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของ ดอกซากรุะ สายพนัธุ์ชิ

ดาเระซากรุะนบัหลายร้อยตน้ ทีจะบานในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ นอกจากนีทุกท่านยงัสามารถชมซากรุะสายพนัธุ์โยชิ

โนะ ทีถูกนาํมาปลูกบริเวณ ริมแม่นาํฮิโนคิไน ซึงเป็นแม่นาํทีไหลไปทวัทงัเมืองคาคุโนดาเตะ ทีนียงัเป็นสถานที

ปิกนิกและชมดอกซากรุะของชาวญีปุ่ นอีกดว้ย (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 จากนนันาํท่านชม “เทศกาลซากรุระ ณ คิตะคามเิทนโชจิ” ทีริมแม่นาํคิตะคามิซึงมีตน้ซากุระเรียงรายมากกวา่ 

,  ตน้ โดยจะพร้อมใจกนับานสะพรังกลายเป็นอโุมงคด์อกซากรุะทีสวยงาม เป็น ใน  จุดชมดอกซากรุะที

ดีทีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

  รับประทานอาหารอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พกัที COMFORT HOTEL KITAKAMI  หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

    
 

วนัทสีี วดัชูซอนจ ิ- ล่องเรือGEIBIKEI - ชมต้นทากซิากรุะ ณ เมืองมิฮารุ - สถานีรถไฟโคริยามะ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํทุกท่านชม “วัดชูซอนจิ” เป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงทีสุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตงัขึนในปี  

เป็นวดัของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบดว้ยอาคารตา่งๆสิบกวา่หลงัในพืนทีขนาดใหญ่ แต่หลงัจาก

การล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที  ปัจจุบนัจึงเหลืออาคารดงัเดิมเพียง  หลงั อาคารทีมี

ชือเสียงมากทีสุด คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลกัษณะคลา้ยกบัศาลทองคาํของวดัคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคาร

ครอบไวอี้กชนัหนึงเพือป้องกนัการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะใชเ้ป็นพืนทีสาํหรับเก็บคมัภีร์ทาง

พระพุทธศาสนาซึงถูกสร้างขึนก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง ปี นาํทุกท่าน “ล่องเรือGEIBIKEI” ชมหุบเขาอยา่ง

สบายๆบนเรือพืนแบนทีใชค้นถ่อล่องไปตามลาํนาํซึงเป็นเขือนธรรมชาติของร่องนาํเลก็ๆทีอยู่กลางภูเขาหิน 

ระหวา่งทางกจ็ะมีศาลเจา้ นาํตก ถาํ หนา้ผา อีกทงันายทา้ยพายเรือ ขบักล่อมบทเพลงอนัไพเราะ สร้างอรรถรส

การล่องเรือไดอ้ย่างเพลิดเพลิน ใหทุ้กท่านสามารถถ่ายรูปเก็บความประทบัใจไดต้ลอดในการล่องเรือ และยงัมี

บริการขายอาหารปลาเพือสร้างความเพลิดเพลินในการใหอ้าหารปลาทงัตวัใหญ่และตวัเลก็ในลาํนาํอีกดว้ย  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํทุกท่านชม “ต้นทากซิากรุะ” ของเมืองมิฮารุ เป็นหนึงในสายพนัธ์ของซากุระทีหายาก แต่ทีพิเศษคือตน้

ซากุระตน้นีเป็นตน้ซากุระทีชาวญีปุ่นหลายคนยกยอ่งว่าเป็นตน้ซากุระทีสวยทีสุดของญีปุ่น ซึงคาํว่า “ทากิ

ซากุระ” มีความหมายวา่ นาํตกของตน้ซากุระ เนืองจากซากุระตน้นีสูงถึง 12 เมตร ลาํตน้มีเส้นรอบวงยาว 9.5 

เมตร คาดว่ามีอายมุากกวา่ 1,000 ปี (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) จากนนัเดินทางสู่ 
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“สถานีรถไฟโคริยามะ” ใหทุ้กท่านไดเ้ดินชอ้ปปิงไดต้ามอธัยาศยักบัร้านคา้ต่างๆมากมาย และทีนียงัมี

ร้านอาหาร ร้านขนมบริการใหทุ้กท่านเลือกชิมอีกดว้ย 

 รับประทานอาหารคาํแบบอสิระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที COMFORT HOTEL KORIYAMA หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

   
 

วนัทห้ีา ปราสาทสึรุกะ - พพิธิภณัฑ์สาเกไอซุ - ชิมราเมนเมืองคิตะคาตะ - ชมซากุระเส้นทางนิชชุ - หมู่บ้าน

โออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อนั 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม “ปราสาทสึรุกะ” ทีถูกสร้างขึนในปี  มีการเปลียนผูป้กครองมาหลายครังในช่วงทียงัเป็นภูมิภาค

ไอซุ และถูกทาํลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบชินปี  ซึงเกิดการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมยัเมจิ ทาํใหสิ้นสุด

ยคุศกัดินายึดอาํนาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทไดถู้กฟืนฟขึูนมาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี  เสร็จ

สมบูรณ์ในปี  หลงัคาเดิมซึงเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซาํกบัปราสาทแห่งอืนในญีปุ่น 

ปราสาทแห่งนีลอ้มรอบดว้ยสวนสาธารณะสึรุกะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิประมาณกลางเดือนเมษายนทีนียงัเป็น

สถานทีชมดอกซากรุะทีไดรั้บความนิยมอีกแห่งหนึงของนกัท่องเทียวและชาวญีปุ่น (ความสวยงามของดอก

ซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)  จากนนันาํท่านชม “พพิธิภัณฑ์สาเกไอซุ” ทีนีจดัแสดงนิทรรศการ

ประวติัศาสตร์การพฒันาเทคนิคและกระบวนการผลิตเหลา้สาเกประจาํเมืองไอซุ ซึงมีความเชียวชาญเป็นอย่าง

มาก ผูเ้ขา้ชมจะไดเ้รียนรู้ขนัตอนการผลิตทงัแบบดงัเดิม และแบบทนัสมยั อุปกรณ์จาํเป็นต่างๆ และลองลิมรส

สาเก นอกจากนียงัมีร้านจาํหน่ายของทีระลึกเลก็ๆอีกดว้ย   

นาํทุกท่านเดินทางสู่เมืองคิตะคาตะ เพือ “ชิมราเมนเมืองคิตะคาตะ” เป็นราเมนเส้นนุ่มอว้นกลมผสมผสานกบั

นาํซุปโชยอุยา่งลงตวัจนมาเป็นราเมนคิตะคาตะทีแสนพิเศษ เป็นหนึงในสามของสุดยอดราเมนของญีปุ่น มี

ลกัษณะพิเศษคือใชโ้ชยุทีทาํจากนาํใตดิ้นอนัอุดมสมบูรณ์จากเทือกเขาอิอเิดะของคิตะคาตะเมืองแห่งการผลิตต

สาเก มาทาํเป็นซุปทีมีความเขม้ขน้ และเส้นราเมง็เป็นเส้นใหญแ่ละหยิก แต่ละร้านจะนาํเสนอรสชาติตามแบบ

ฉบบัของตวัเอง ใหท่้านเลือกรับประทานไดต้ามอธัยาศยั 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมนเมืองคิตาคาตะ (มอบค่าอาหารท่านละ 1, 00 เยน) 

นาํทุกท่าน “ชมซากรุะเส้นทางนิชชุ” เป็นเส้นทางทีสุดโรแมนติกทีรายลอ้มไปดว้ยตน้ดอกซากุระสายพนัธุ์ 

weeping กว่า 1,000 ตน้ เป็นพวงสีชมพูหวาน ให้ทุกท่านเดินชมความสวยงามและเก็บภาพความประทบัใจ

ตลอดสองขา้งทางดว้ยความยาวกวา่  กิโลเมตร (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)  

จากนนันาํท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจ ิจูก”ุ หมู่บา้นโบราณทีอดีตเคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเมือหลาย

ร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่นโบราณทีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝังกินระยะทางประมาณ 
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500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมอื พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นเขต

อนุรักษสิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดรั้บการ

บูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของทีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พืนเมือง ร้านอาหารและทีพกัแบบญีปุ่นเพือดึงดูด

นกัท่องเทียว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยียมชมหมู่บา้นนีกว่า 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 

 พกัที KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึนชือของญีปุ่น แบบ

ไม่อนั 

พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออน

เซ็น เพือผ่อนคลายความเมือยลา้ การอาบนาํแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ

ดี, ผอ่นคลายความเมือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทหีก สวนดอกไม้อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์เลต็ - เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจุกุ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ สวนดอกไมข้นาดใหญที่ทาํใหท่้านสามารถ

เพลิดเพลินไดไ้ม่รู้จบ และทีนียงัไดรั้บเลือกจากCNNเป็น10 แหล่งท่องเทียวในฝันของโลกปี 2014 เพียง 1 เดียว

ในญีปุ่นอีกดว้ย ทุกท่านสามารถเดินถ่ายรูปเก็บความสวยงามของอุโมงควิ์สทีเรียไดต้ามอธัยาศยั อีกทงัภายใน

สวนยงัมีดอกไมน้านาชนิดอีกดว้ย (ความสวยงามของดอกวิสทีเรีย..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)   

จากนนันาํท่านชอ้ปปิง “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชนันาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 

รองเทา้, เสือผา้ เป็นตน้ เพือใหท่้านไดช้อ้ปปิง และเลือกซือของฝากอยา่งเต็มที 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 จากนนันาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ทียงัคงไวซึ้งวฒันธรรมและกลินอายใน

สมยัเอโดะ บรรยากาศของเมืองนีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพ่อคา้ในสมยัก่อนตงัเรียงราย และโทคิ-โนะ-

คาเนะ(หอระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกว่าไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวา

โกเอะ คุณจะไดส้มัผสัความเป็นญีปุ่ นแบบดงัเดิมแท้ๆ  และซึมซับความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซึงไม่สามารถพบ

เห็นไดที้โตเกียว เดินทางต่อกนัที “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกทีมีชือเสียงในเมืองคา

วาโกเอะ ซึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญีปุ่นดงัเดิมถึง  ร้าน 

ร้านขายลูกกวาดในตรอกนีจะส่งต่อรสชาติทีคุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัทีผา่นไป เมือใครกต็าม

ไดล้องย่างกา้วเขา้ไปในร้านเหล่านี จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกครัง สถานทีแห่งนีเป็นทีทีทาํใหผู้ค้นทุก

รุ่นตืนเตน้ ทงัเดก็ๆ ทีไมคุ่น้เคยกบัลูกกวาดแบบดงัเดิมและผูใ้หญ่ทีอยากรําลึกถึงความหลงั นาํท่านเดินทางสู่ 
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“มหานครโตเกยีว” เพือนาํท่านชอ้ปปิง “ย่านชินจกู”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้

พบกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึงจะมีผูค้นนบัหมืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบ

ยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือผา้, รองเทา้

แฟชนั และเครืองสาํอาง เป็นตน้ 

 รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 

 

   
 

วนัทเีจ็ด สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

.  น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 661 

4.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม 

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับยา่น และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันียงัคงไวซึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสาํคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

เดนิทาง  -  เมษายน  

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เด็กอาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 
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เด็กทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

o ตวัเครืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที 20/ / ) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ  หรือ  ท่าน) 

o ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุตาํกวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ , ,  บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ,  บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง  ท่าน 

o นาํดืมทีญีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 5 วนั) 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (  กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิมเติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,  เยน (ประมาณ  บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ 

o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น ประเภทท่องเทียวระยะสนั (สําหรับผูถื้อหนังสือเดินทางตา่งชาติ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนงั / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ ,  บาท 

o ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  วนั มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 



บริษัท ชลิ สแควร์ ทราเวล จาํกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  ใบอน าุตประกอบนําเทียว เลขที /   

Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th  E-mail: info@chill.co.th  

o เนืองดว้ยไม่ตอ้งยนืวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่สามารถทานได้, ทนัีงทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองทีนงั หรือ  วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนทีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตวัเครืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีสาํรองทีนงั หากไม่มีการแจง้

เรืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากตวัเครืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวัทุกชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการทีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพาํนักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่นนนั ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศเริมบงัคบัใชใ้นวนัที  กรกฏาคม พ.ศ.  และสามารถพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้  
วนั (หากผูยื้นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์นๆ จะตอ้งยืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทงันีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสําคญั 

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


