Best Scenery of Tohoku Autumn Surprise! 11Days

โดยสายการบินไทย (TG) และ เจแปนแอร์ ไลน์ (JL)
19 – 29 ตุลาคม 2562
นำท่ ำนสัมผัสธรรมชำติแห่ งขุนเขำ ชมควำมงำมของใบไม้ เปลีย่ นสี ณ ภูมภิ ำคโทโฮคุ
ลิม้ รสอำหำรพื้นเมืองอันโอชะ และ ชิมสำเกรสเลิศของเซ็นได
สนุกสนำนกับกำรล่ องเรื อชมวิวอ่ำวมัสสึชิม่ำ และทดลองสวมชุดกิโมโนนั่งรถลำกในย่ ำนเมืองเก่ ำ
นั่งรถไฟชมวิว Shirakami resort หนึ่งในมรดกโลกทำงธรรมชำติของญี่ปุ่น
ชมศิลปะโคมไฟทำจิเนพุตะสุ ดตระกำรตำ และโบรำณสถำนทีง่ ดงำม
ผ่อนคลำยกับกำรแช่ ออนเซ็นท่ ำมกลำงธรรมชำติ ณ เมืองออนเซ็นเก่ ำแก่
และเพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ้ งส่ งท้ ำยอย่ ำงจุใจในกรุงโตเกียว

วันแรก
ส. 19 ต.ค.
20.30 น.
23.10 น.

วันทีส่ อง
อำ. 20 ต.ค.
เช้า
06.55 น.
09.55 น.
11.10 น.

กลางวัน

กรุ งเทพฯ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์
เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นาท่านเหินฟ้าสู่โตเกียว
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

โตเกียว – อำโอโมริ – สวนผลไม้ – หุบเขำเมเปิ้ ลนำกำโนะ
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานฮาเนะดะ โตเกียว แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL143 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ อำโอโมริ
ถึงท่าอากาศยาน อำโอโมริ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นนั้น เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะ
แก่การเก็บเกี่ยวแอปเปิ้ ล ซึ่งเป็ นผลไม้ที่มีความโดดเด่นที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ แอปเปิ้ ลที่ปลูก
ในภูมิภาคนี้มีลูกโต หวานฉ่ า กรอบอร่ อย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บลูกแอปเปิ้ ล และ
รับประทานสดๆ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาเมเปิ้ ลนากาโนะ หนึ่งในจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามแห่ง
หนึ่งของจังหวัดอาโอโมริ ภายในหุบเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ ล จึงทาให้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
สามารถเพลิดเพลินกับวิวต้นเมเปิ้ ลสี แดง และพื้นดินที่ถูกทับถมไปด้วยใบเมเปิ้ ลที่ร่วงหล่นลงมา
สวยงามน่าประจับใจ อิสระให้ท่านซึมซับธรรมชาติ และเพลิดเพลินกับวิวลาธารที่ท้ งั สองข้าง
ทางถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้หลากสี

Best Scenery of Tohoku Autumn Surprise! 11Days

-2-

ค่า

วันทีส่ ำม
จ. 21 ต.ค.
เช้า

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Minamida Onsen Apple Land หรื อในระดับเดียวกัน

อำโอโมริ – ฮิโรซำกิ – ปรำสำทฮิโรซำกิ – พิพธิ ภัณฑ์ โคมไฟทำจิเนพุตะ –
สถำนีโกโชกำวำระ – รถไฟชมวิวชิรำคำมิรีสอร์ ท – อะคิตะ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ฮิโรซากิ เมืองที่เคยเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเมืองและวัฒนธรรม
ของเขตทสึ การุ ในสมัยเอโดะ ปัจจุบนั เมืองนี้ยงั คงเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศญี่ปุ่น
แล้วนาท่านชม ปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1611 แต่ต่อมาเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ในบางส่วน เป็ นเหตุปราสาทไม้แห่งนี้ ซึ่งเดิมมี 5 ชั้น ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เป็ นปราสาทไม้
3 ชั้นในปี ค.ศ. 1810 ปั จจุบน
ั ปราสาทฮิโรซากิ ได้เป็ นศูนย์กลางจัดแสดงทรัพย์สินต่างๆ ที่
สะท้อนถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในสมัยก่อน อิสระให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของปราสาท
ไม้ และสวนกลางแจ้งที่สร้างล้อมรอบปราสาทแห่งนี้
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ โคมไฟทาจิเนพุตะ มีการออกแบบตัวอาคารที่ทนั สมัย และมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ
อาโอโมริ อย่างเทศกาลโกะโชะงาวาระ ทาชิเนพุตะ ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในสี่ เทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่
ที่สุดของญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 และ 8 สิ งหาคมของทุกๆ ปี โดยมีการจัดแสดงหุ่นโคมไฟ
ขนาดใหญ่ เป็ นตุก๊ ตาขนาดยักษ์ที่มีลวดลายเป็ นรู ปตานานของญี่ปนุ่ และมีสีสนั สดใส ในช่วง
เทศกาลตุก๊ ตาจะใช้เป็ นโคมไฟที่ใช้ในการแห่ขบวนของเทศกาล อีกทั้งยังมีส่วนของสตูดิโอที่ผู ้
เข้าชมสามารถมองเห็นการทางานในแต่ละขั้นตอนของการสร้างหุ่นโคมไฟแบบลอย ที่ได้
สร้างสรรค์เป็ นรู ปทรงต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย
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จากนั้น นาท่านสู่ สถำนีโกโชกำวำระ แล้วนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ
นัง่ รถไฟขบวนพิเศษ สาหรับเส้นทางชมวิว ชิรำคำมิรีสอร์ ท ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม
ภูเขา น้ าทะเล และช่วงเวลาที่เป็ นไฮไลท์ คือ ยามอาทิตย์อศั ดง จะทอประกายสี สม้ ระยิบระยับ
สะท้อนกับผืนน้ าทะเล ยิง่ ไปกว่านั้น ในช่วงไม้เปลี่ยนสี ท่านจะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบเป็ น
สี สม้ สวยงามสุดประทับใจ

ค่า

รถไฟเดินทางถึง สถานีอะคิตะ แล้วนาท่านเดินทางสู่ที่พกั โดยรถโค้ช
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Akita Castle หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ี่
อ. 22 ต.ค.
เช้า

กลางวัน

อะคิตะ – ตลำดเช้ ำอะคิตะ – โอกะ – พิพธิ ภัณฑ์ นำมำฮำเกะ –
พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์นำ้ โอกะ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตลำดเช้ ำอะคิตะ ตั้งอยูภ่ ายในตัวเมืองอะคิตะ ตลาดแห่งนี้เปิ ด
บริ การทุกวันตั้งแต่เช้าถึงช่วงบ่าย และเป็ นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยูใ่ นอะคิตะ
ภายในตลาดมีร้านจาหน่ายทั้งอาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของฝากเล็กๆ น้อยๆ อิสระให้
ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมตลาดเช้า และเลือกชิมอาหารภายในตลาดตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่เมือง โอกะ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ นำมำฮำเกะ ผูท้ ี่เคยอ่านการ์ตนู คงจะเคยเห็นปิ ศาจใส่หน้ากาก
ยักษ์ ใส่เสื้ อฟางเต็มตัวซึ่งคือ นามาฮาเกะ เป็ นความเชื่อพื้นบ้านของเมืองโอกะ เชื่อกันว่าในช่วง
วันปี ใหม่ นามาฮาเกะจะเดินไปทัว่ หมู่บา้ น และคอยสารวจหาสมาชิกใหม่ของแต่ละบ้านที่ทาตัว
ไม่ดี เช่น เด็กน้อยที่วนั ๆ เอาแต่ทาตัวขี้เกียจ หรื อลูกสะใภ้ที่ข้ ีเกียจไม่ช่วยงานบ้าน หรื อไม่เชื่อฟัง
พ่อแม่สามี หากเจอตัวก็จะพาตัวกลับไปบนภูเขา คนในบ้านก็ตอ้ งมาช่วยกันปกป้ องว่าเด็กคนนั้น
จะเป็ นเด็กดี หรื อเป็ นลูกสะใภ้ที่ดีก็จะรอดจากนามาฮาเกะ

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นำ้ โอกะ ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งของคาบสมุทรโอกะ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสตั ว์น้ ากว่า 400 สายพันธุ์และมีสตั ว์น้ ากว่า 10,000 ตัว ซึ่งเพาะพันธุ์และจัด
แสดงที่นี่ สัตว์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในพิพิธภัณฑ์คือหมีข้ วั โลก โกยูตะ คุรุมิ และลูกหมี
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น้อย 2 ตัว อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมสัวต์น้ าแสนรู ้ และเหล่าฝูงปลาทะเลที่แหวกว่ายอยู่
ในตูป้ ลาขนาดใหญ่ได้ตามอัธยาศัย

ค่า

วันที่ห้ำ
พ. 23 ต.ค.
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Akita Castle หรื อในระดับเดียวกัน

อะคิตะ – หุบเขำดำคิงะเอริ – หมู่บ้ำนซำมูไรคะคุโนะดำเตะ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หุบเขำดำคิงะเอริ เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่มีชื่อเสี ยง
ของจังหวัดอะคิตะ สองข้างหุบเขาเต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด แต่ไฮไลท์ของที่นี่คือลาธารน้ า
สี ฟ้าใส สะท้อนกับภาพของใบไม้ที่พร้อมใจกันสลับสี ยิง่ ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กบั หุบเขา
แห่งนี้ นอกจากจะชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี แล้ว ทิวทัศน์ของเกาะแก่ง หิ นรู ปทรง
แปลกประหลาด รวมถึงน้ าตกน้อยใหญ่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กนั โดยวิวของสะพานเก่า
คะมิโนะอิวาฮาชิ เป็ นมุมสวยซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของหุบเขาแห่งนี้
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนซำมูไรคะคุโนะดำเตะ เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ในนามของ “ลิตเติล้
เกียวโต” แห่งโทโฮขุ ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศ ศาลเจ้าแบบดั้งเดิม กาแพงดิน สวนแบบญี่ปุ่น
คลองใสสะอาด และบ้านซามูไร พ่อค้า อาทิเช่น ตระกูลอาโอยากิ และตระกูลนิชิโยมิยะ เป็ นต้น
ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองนี้ ราวกับว่าได้ยอ้ นยุคกลับไปอยูใ่ นช่วงประวัติศาสตร์ของ
เมืองคะคุโนะดาเตะในสมัยเอโดะ ที่ยงั คงปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั นี้
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พิเศษ ให้ ท่านได้ ทดลองสวมชุดกิโมโน ชุดประจาชาติของญี่ปุ่น พร้ อมนั่งรถลากชมเมือง

ค่า

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเข้าสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Shion หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่หก
พฤ. 24 ต.ค.

อะคิตะ – หุบเขำโอยำสุ – ยำมำกำตะ – กินซันออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หุบเขำโอยำสุ อีกหนึ่งในจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยงามของ
จังหวัดอะคิตะ มีลกั ษณะเป็ นโตรกผาทั้งสองด้าน และมีธารน้ าไหลออกมาจากภูเขาด้านหนึ่ง
ส่วนอีกด้านหนึ่งถูกประทุดว้ ยน้ าพุร้อน จึงทาให้มีละอองควันจากน้ าพุร้อนลอยขึ้น จนเกิดภาพ
บรรยากาศราวกับอยูใ่ นเทพนิยาย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ยำมำกำตะ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ
แล้วนาท่านสู่ กินซันออนเซ็น เป็ นเมืองออนเซ็นยอดนิยมของยามากาตะ และยังมีประวัติศาสตร์
อันยาวนานในฐานะที่เป็ นแหล่งเหมืองแร่ เงินในอดีต เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองออนเซ็น
แห่งนี้คือ โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นโบราณสร้างจากไม้สูงสามถึงสี่ ช้ นั ที่เรี ยงรายยาวไปตามสองฟาก
ฝั่งแม่น้ าที่ไหลผ่านกลางเมือง ท่านสามารถสวมชุดยูคาตะเดินเล่นภายในเมืองได้ ในตอนกลาง
คืนทั้งเมืองจะถูกส่องสว่างด้วยโคมไฟที่ใช้น้ ามันแก๊สแบบโบราณให้บรรยากาศโรแมนติก
เสมือนได้ยอ้ นเวลากลับไปยังสมัยอดีตได้อีกครั้ง อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยภายใน
กินซันออนเซ็น

Best Scenery of Tohoku Autumn Surprise! 11Days

- 10 -

ค่า

วันทีเ่ จ็ด
ศ. 25 ต.ค.
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Ginzanso หรื อในระดับเดียวกัน

ยำมำกำตะ – วัดยำมำเดระ – ภูเขำซำโอะ – ซำโอะออนเซ็น
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ วัดยำมำเดระ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 860 ตั้งอยูบ่ นแหลมยอดเขา ซึ่ง
รู ้จกั กันในนามอย่างเป็ นทางการว่า ริ ชชาคูจิ เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยม
มากที่สุดในจังหวัดยามากาตะ เชื่อกันว่าภูเขาลูกนี้มีหินขนาดใหญ่ที่หน้าตาคล้ายกับวัดยามาเดระ
กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าจิคาคุ ไดชิ เอ็นนิน เป็ นผูเ้ ริ่ มต้นแบ่งแยกหินก้อนนี้ เพื่อสร้างวัด
ยามาเดระนั้นเอง นาท่านเดินขึ้นสู่วดั โดยเดินขึ้นยอดเขาโดยบันไดหิ นจานวน 1,015 ขั้น ให้
ท่านได้นมัสการพระพุทธรู ปภายในวัด และชมทิวทัศน์โดยรอบจากยอดเขา ซึ่งถือเป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามที่สุดในจัดหวัดยามากาตะ
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำซำโอะ เขาที่มีความสูงถึง 1,700 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ในระหว่างทางขึ้นเขาจะมีจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมน้ าตกที่สวยงามชื่อ ทะกิมิได บนยอดเขาจะมี
จุดชมวิวอีกหนึ่งที่เต็มไปด้วยทะเลหมอก สามารถมองเห็นทะเลสาบโอกะมะ รู ปเกือกม้า ที่เกิด
จากการระเบิดของภูเขาไฟ น้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกต นาท่านโดยสารโรปเวย์ข้ นึ สู่ยอดเขาซา
โอะ เพื่อชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีจากมุมสูง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมวิวใบไม้ผลัดใบสี เหลือง
แดง ส้ม สลับกันไปอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเห็นวิวเมืองออนเซ็นที่อยูบ่ ริ เวณทางขึ้นเขาอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Lucent Takamiya หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีแ่ ปด
ส. 26 ต.ค.
เช้า

กลางวัน

ซำโอะออนเซ็น – หมู่บ้ำนสุ นัขจิง้ จอก – เซ็นได –
มิตซุ ย เอ้ ำเลทต์ พำร์ ค เซ็นไดพอร์ ต
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนสุ นขั จิง้ จอก ซึ่งภายในหมู่บา้ นแห่งมีสุนขั จิง้ จอกอาศัยอยู่
ถึง 6 สายพันธุ์ รวมกับสัตว์อื่นๆ อีกเป็ นจานวนมากกว่า 100 ตัว ท่านสามารถสัมผัสสัตว์ต่างๆ
ได้อย่างใกล้ชิด ในประเทศญี่ปุ่น สุนขั จิ้งจอกเป็ นสัตว์สาคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามี
วิญญาณของเทพอินาริ โอคามิ หรื อ เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร อิสระให้ท่านได้
ชื่นชมความน่ารักของฝูงสุนขั จิง้ จอกได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เซนได แล้วนาท่านสู่ มิตซุย เอ้ ำเลทต์ พำร์ ค เซ็นไดพอร์ ต เอ้าเลทต์ที่
ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยแบรนด์เนมทั้งในและต่างประเทศ กว่า 120 ร้านและ
แบรนด์ทอ้ งถิ่นโทโฮคุกว่า 50 ร้าน
อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่ง
ทางบริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ ก ารท่ า นด้ว ยเมนู ชาบู ช าบู หมู แ ละเนื้ อ คุ ณ ภาพเยี่ย ม จัด เสิ ร์ ฟ พร้ อ มเครื่ อ งเคี ย งให้ท่ า น
รับประทานได้ไม่อ้ นั

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan Sendai หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีเ่ ก้ำ
อำ. 27 ต.ค.

เช้า

เซ็นได – ท่ำเรื อมัตสึ ชิม่ำ – ล่ องเรื อชมวิวอ่ำวมัสสึ ชิม่ำ – โรงนำ้ ชำคันรันเต –
สถำนีเซ็นได – รถไฟชินคันเซ็น – โตเกียว
สถำนี
– ย่ ำนเท็นจิน
อาหารเช้
า ณฮภัำกำตะ
ตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำเรื อมัสตสึชิม่ำ ที่เป็ นหนึ่งในสามของสถานที่ที่ชาวอาทิตย์อุทยั
ขนานนามว่า นิฮอนซานเกอิ หรื อ สามทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น อีกสองแห่งที่กล่าวถึงก็คือ
เกาะมิยาจิม่าใกล้กบั เมืองฮิโรชิม่า และ อ่าวอามาโนะฮาชิดาเตะทางด้านเหนือของกรุ งเกียวโต
จากนั้น นาท่าน ล่องเรื อชมวิวอ่ ำวมัตสึชิม่ำ อ่าวมัตสึ ชิม่าประกอบไปด้วยเกาะที่ปกคลุมไปด้วย
ต้นสนสี เขียวขจีนอ้ ยใหญ่รวมกันมากกว่า 200 เกาะ ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเล ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการชมวิวอ่าวมัตสึ ชิม่าตามอัธยาศัย

แล้วนาท่านสู่ โรงนำ้ ชำคันรันเต เป็ นหนึ่งในโบราณสถานล้ าค่าที่ได้รับความนิยมในการเข้าไป
เรี ยนรู ้วฒั นธรรมพิธีชงชาตามธรรมเนียมของญี่ปุ่น โรงน้ าชาแห่งนี้มีรูปทรงเป็ นบ้านชาแบบ
โมโมยามะ สร้างขึ้นครั้งแรกในเกียวโต โดย Toyotomi Hideyoshi มอบให้แก่ Date
Masamune หลังจากนั้นจึงถูกย้ายมาตั้งไว้ที่อ่าวมัตสึ ชิม่าในปั จจุบน
ั ภายในอาคารแบ่ง
ออกเป็ น 2 ห้อง แต่ละห้องมีประตูบานเลื่อนสีทองที่งดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นบ้านพักของ
ภรรยาขุนนางศักดินา และไว้เพื่อต้อนรับเจ้าหญิง หรื อทูตของท่านโชกุนที่มาเยีย่ มเยือน
พิเศษ ให้ ท่ำนได้ จบิ ชำร้ อนๆ พร้ อมทำนขนมหวำนชมวิวอ่ ำวมัตสึชิม่ำตำมอัธยำศัย
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สถำนีเซนได เพื่อนัง่ รถไฟหัวกระสุนที่วงิ่ ด้วยความเร็ ว 260
กิโลเมตร/ชัว่ โมง มุ่งหน้าสู่ มหานครโตเกียว

รถไฟชินคันเซ็นเดินทางถึง สถำนีโตเกียว แล้วนาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคารโดยรถไฟท้องถิ่น
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนูเทปั นยากิ เนื้ อคุณภาพดี คัดสรรค์วตั ถุดิบที่ดีที่สุด นามาปรุ งอาหารและผัด
บนกระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้ลิ้มรสความนุ่มของเนื้อวากิวและรสชาติอนั แสนอร่ อย
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ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Tokyo หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ิ บ
จ. 28 ต.ค.
เช้า

โตเกียว – กินซ่ ำ – ท่ำอำกำศยำนฮำเนะดะ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่ ำนช้ อปปิ้ งกินซ่ ำ ย่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1
ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรี ยญสหรัฐ) นับเป็ นย่านที่มีราคา
อสังหาริ มทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า
ร้านเสื้ อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่น เกมส์ ร้านของใช้
ของตกแต่งบ้าน และร้านสิ นค้าต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตาม
อัธยาศัย โดยทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมงบประมาณไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตาม
อัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนูขาปูยกั ษ์ จัดเสิ ร์ฟหลากหลายเมนู ให้ท่านได้ลิ้มรสปูจากความสุกหลายระดับ
หลากเมนูในรู ปแบบไคเซกิ ณ ภัตตาคารชื่อดัง

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำอำกำศยำนฮำเนะดะ

วันทีส่ ิ บเอ็ด
อ. 29 ต.ค.
00.20 น.

04.50 น.

โตเกียว – กรุ งเทพฯ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
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ขอได้ รับควำมขอบคุณ
จำก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น
* ภัตตาคารอาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากยังไม่ ได้ ทาการจอง
* การชมใบไม้ เปลีย่ นสี ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล
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ค่ ำบริกำร สำหรับรำยกำร
Best Scenery of Tohoku Autumn Surprise! 11Days

โดยสำยกำรบินไทย (TG) และ เจแปนแอร์ ไลน์ (JL)
อัตรำค่ ำบริกำรทัวร์ ไม่ รวมค่ ำตั๋วเครื่ องบิน
ออกเดินทำงวันที่

19 – 29 ตุลำคม 2562

ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่ ำนละ

159,900 บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน

159,900 บำท

เด็กอำยุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน มีเตียงเสริม

144,000 บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ไม่ มเี ตียง

128,000 บำท

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ

54,900 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรตัว๋ เครื่ องบินโดยสำรระหว่ ำงประเทศ สำยกำรบินไทย
ชั้นทัศนำจร เดินทำงไป – กลับ พร้ อมคณะ รำคำท่ ำนละ

22,500 บำท

หมำยเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำ ถ้ ำจำนวนผู้ใหญ่ เดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน
 อัตรำค่ ำบริกำรนี้ คิดคำนวณจำกอัตรำคำตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนำจร (สำหรับเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
เดินทำงไป-กลับพร้ อมกัน) สำยกำรบินกำรบินไทย ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินจำกตัว๋ กรุ๊ป เป็ นรำคำตัว๋ เดีย่ ว กรณีทมี่ ผี ้เู ดินทำงทีใ่ ช้ ตวั๋ กรุ๊ปน้ อยกว่ ำ จำนวนตัว๋ กรุ๊ปขั้นตำ่ ที่
ทำงสำยกำรบินกำหนด
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมกำรเดินทำง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นหลัก
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจำกข้ อผิดพลำดทำงกำรพิมพ์
อัตรำค่ ำบริกำรรวม
 ค่ารถรับส่งตามรายการ
 ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่ารถไฟชินคันเซ็น
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 ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศญี่ปุ่น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็ นหมู่
คณะพร้อมกัน)
 ค่ ำภำษีนำ้ มัน ซึ่งอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมภำวะตลำดนำ้ มันโลกซึ่งประกำศโดยสำยกำรบิน
ทำงบริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ ำว
 ค่าขนกระเป๋ าสาหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปนุ่ ท่านละไม่เกิน 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20
กิโลกรัมต่อชิ้น
 ค่ ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 4,000,000 บำท
 ค่ ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั เิ หตุ วงเงินท่ ำนละ 3,000,000 บำท
 หัวหน้ ำทัวร์ จำกกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คอยอานวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 บริ การจัดส่งกระเป๋ าถึงห้องพักทุกคืน
 ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 บริ การน้ าดื่ม วันละ 2 ขวด
 บริ การขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 ของพรี เมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋ า Travel kit, universal adapter,
Shopping bag, ปกพาสปอร์ ตหนังแท้, ปากกาไฟฉาย, ร่ ม, แท็กกระเป๋ า, ลูกอม และ
ยาดม)
 Snack box บริ การ ณ ท่าอากาศยาน
 พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่ อง / 2ท่าน
ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็ นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 ค่ ำภำษีนำ้ มัน ซึ่งอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมภำวะตลำดนำ้ มันโลกซึ่งประกำศโดยสำยกำรบิน
ทำงบริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ ำว
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ระเบียบกำร และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ผูใ้ หญ่จานวน 15 ท่านขึ้นไป)
2. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 80,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั
ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
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ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำสีลม
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวตั ร

ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี

ธนำคำรกรุงเทพ
สำขำสีลม
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวตั ร

สะสมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี 101-8-64952-3

001-2-80809-9

ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำสีลม
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวตั ร และ/หรื อ นำงสำวณภัทร โลกำศิริวตั ร เลขทีบ่ ัญชี

065-238830-9

**กรณีสำรองทีน่ ั่งหลัง 15 วันก่ อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอรับชำระค่ ำทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**
3.
4.

5.

6.

7.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
กำรยกเลิก
o กรณียกเลิกกำรจองน้ อยกว่ ำ 45 วัน ก่ อนกำรเดินทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภำยใน 30 วัน ก่ อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ ำบริกำรทัวร์ 50%
ของรำคำทัวร์
o กรณีแจ้ งยกเลิกกำรจองภำยใน 15 วัน ก่ อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำย
ทั้งหมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู ้
เดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้

หมำยเหตุ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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