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วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว  
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ  - - -  

2 สนามบินฮาเนดะ  – อุชิคุ ไดบุทสึ –  

หุบเขาฮานานุก ิ– เมืองเซนได – ช้อปป้ิงอจิบิงัโจ 
-   ริชมอน เซนได  

หรือเทยีบเท่า 

3 เมืองมตัสึชิม่า - ล่องเรืออ่าวมตัสึชิม่า – ศาลเจ้าโกไดโด –  

วดัซุยงนัจ ิ– ภูเขาซาโอะ – ลานสก ี(ไม่รวมค่ากจิกรรมทุกชนิด) 
   ริชมอน ฟุคุชิมะ หรือ

เทยีบเท่า 

4 ทะเลสาบ 5 สี โกชิก ินูมะ – ปราสาทซึรุงะ 

 หมู่บ้านโออุจจูิคุ – เมืองคนุิกาว่า 
  - โรงแรมคนุิกาว่า 

พลาซ่า หรือเทยีบเท่า 

5 เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชก ุ- ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– น า้ตกเคกอน –  

โตเกยีว – ช้อปป้ิง – ฮาเนดะ  
 

 
-  

GOAL JAPAN SKI MONSTER TOHOKU NIKKO6 วนั 3 คนื  

สายการบนิไทย BY TG 
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6 สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ - - - - 

 
ก าหนดการเดินทาง   2561 07 – 12  มีนาคม 
  

 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ อาหาร - / - / - 

20.00 น.            กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
  ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่2  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   
  เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง 
23.15 น.            เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 682  
 
 

วนัทีส่อง สนามบินฮาเนดะ  – อุชิคุ ไดบุทสึ 
หุบเขาฮานานุก ิ– เมืองเซนได – ช้อปป้ิงอจิิบังโจ 

อาหาร - / เทีย่ง / เยน็ 

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานนาริตะประเทศญีปุ่่นหลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุชิคุ ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปสีบรอนส์ในอุชิคุจงัหวดัอิบำรำกิ สร้ำงข้ึนในปี1993 
ดว้ยควำมสูง120เมตรจึงเป็นพระพุทธรูปสีบรอนซ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ในปี 1995 ไดถู้กบนัทึกลง 
หนงัสือกินเนสตข์องโลก มีขนำดเป็นสำมเท่ำของขนำดเทพีสันติภำพในนิวยอร์คและควำมสูงของ
พระนัง่ท่ีมีช่ือเสียงในวดัโทไดจิ ภำยในรูปป้ันแบ่งออกเป็นห้ำชั้น ซ่ึงแต่ละส่วนของรูปป้ันมีกำรจดั
แสดงท่ีแตกต่ำงกนัไป สำมำรถเรียนรู้เก่ียวกบับทสวดมนตแ์ละกำรเทศน์ในศำสนำพุทธ โดยมีลิฟท์
น ำนกัท่องเท่ียวข้ึนไปท่ีควำมสูง85เมตร ซ่ึงมีชั้นสังเกตกำรณ์ท่ีระดบัหน้ำอก ถำ้อำกำศดีคุณอำจจะ
เห็นทอ้งฟ้ำหรือภูเขำไฟฟูจิ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ หุบเขาฮานานุก ิพื้นท่ีท่ีมีใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วงท่ีเต็มไปดว้ยสีสันมำกมำย

ลกัษณะเด่นของหุบเขำฮำนำนุกิคือภูมิทศัน์ท่ีสวยงำมซ่ึงทอดตวัยำวไปตั้งแต่สะพำน Tsuchitake 
เร่ือยไปจนถึง Torisone มนัเป็นชั้นหุบเขำขนำดใหญ่และน ้ ำตกขนำดเล็ก ซ่ึงเป็นจุดท่ีผูเ้ท่ียวชม
สำมำรถเพลิดเพลินไปกบัธรรมชำติของหุบเขำในแต่ละช่วงฤดูกำลของทั้งส่ีฤดู กำรเดินเล่นชมวิว
เป็นส่ิงท่ีโดดเด่นมำก และยงัเหมำะกบักำรปีนเขำดว้ยเช่นกนัสะพำนแขวนขำ้มน ้ ำตก Shiomi ขนำด 
60 เมตรทอดผำ่นหุบเขำเป็นหน่ึงในจุดท่ีนกัท่องเท่ียวแวะชมมำกท่ีสุดในพื้นท่ีน้ี โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง
สะพำนในช่วงฤดูใบไมร่้วงท่ีจะแสดงใหเ้ห็นภำพก่ิงไมท่ี้ขนำนคู่ไปกบัแม่น ้ำ ท ำใหก้ลำยเป็นหุบเขำ
ใบไม้เปล่ียนสีแห่งฤดูใบไมร่้วงท่ีมีสีสัน นอกจำกน้ี จำกตวัสะพำน นักท่องเท่ียวยงัได้ชมน ้ ำตก 
Shiomi ซ่ึงจะตกลงดว้ยแรงดนัมหำศำล และแม่น ้ำฮำนำนุกิท่ีไหลผำ่นหุบแคบๆ ดำ้นล่ำง 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซนได  จุดศูนยก์ลำงของจงัหวดั  MIYAGI  และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในแถบตะวนัออกเฉียงเหนือ  เมืองศูนยก์ลำงแห่งเศรษกิจ, วฒันธรรมและกำรเมือง  นอกจำกน้ียงั
ไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่  เป็นเมืองแห่งตน้ไม ้ เน่ืองจำกเมืองน้ีเต็มไปดว้ยตน้ไมสี้เขียว  มีควำมเจริญ
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ทำงดำ้นวฒันธรรมกำรกิน ท ำใหมี้ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่นทุกชนิดและเป็นเมืองท่ีเหมำะแก่กำรซ้ือของ  ถำ้
นัง่รถออกไปนอกเมืองเล็กนอ้ยยงัมีสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ำชม อยูอี่กมำกมำยสำมำรถเพลิดเพลินกบั
ควำมสวยงำมของแถบตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่นอย่ำงแน่นอน  หรือถำ้เป็นเมืองท่ีอยู่ไม่ไกล
จำกทะเลก็สำมำรถอ่ิมอร่อยกบัอำหำรทะเลสดอร่อย  ซ่ึงมีร้ำนใหเ้ลือกมำกมำย 
น ำท่ำนสู่ อจิิบัง โจ (Ichibancho) ยำ่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดของเมืองเซนได เป็นแหล่งช้
อปป้ิงในร่ม มีหลงัคำตลอดแนวอยู่ติดกบัสถำนีรถไฟเซนไดและห้ำง Loft ย่ำนน้ีประกอบไปดว้ย
ถนนหลำยเส้น มีร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย รวมไปถึงห้ำงสรรพสินคำ้ ท่ีมีสินคำ้หลำกหลำยให้เลือกซ้ือ
สินคำ้น่ำรักๆ สไตลญ่ี์ปุ่น อำทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ร้ำน 100 เยน เส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมริชมอน เซนได หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม เมืองมัตสึชิม่า - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – ศาลเจ้าโกไดโด –  

วดัซุยงันจิ – ภูเขาซาโอะ – ลานสก ี(ไม่รวมค่ากจิกรรมทุกชนิด) 
อาหาร เช้า / เทีย่ง / เยน็ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมัตสึชิม่า  เป็นท่ีตั้งของอ่ำวมตัสึชิม่ำ ท่ีเป็น 1 ใน 3 ของสถำนท่ี ท่ีชำวอำทิตย์
อุทยัขนำนนำมว่ำ “นิฮอนซำนเกอิ” หรือ 3 ทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่น  สถำนท่ีอีกสองแห่งท่ี
กล่ำวถึงก็คือ เกำะมิยำจิม่ำ ใกลก้บั เมืองฮิโรชิม่ำ และ อ่ำวอำมำโนะฮำชิดำเตะ ทำงดำ้นเหนือของ
กรุงเกียวโต                       
จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า ชมควำมงดงำมของหมู่เกำะหินปูนรูปร่ำงแปลกตำกวำ่ 260 
เกำะ ซ่ึงตั้งเรียงรำยกนัอยูท่ ัว่ไปในอ่ำวให้นกัท่องเท่ียวไดจิ้นตนำกำรเป็นรูปลกัษณ์ต่ำงๆ และท่ำน
จะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของชำวประมงท่ีน่ี ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองกำรเล้ียงหอยนำงรมคุณภำพ ระหวำ่ง
นั้นท่ำนจะสนุกสนำนกบักำรใหอ้ำหำรนกนำงนวลท่ีจะบินตำมเรือของเรำไปตลอดทำง และจะคอย
บินโฉบรับอำหำรจำกมือเรำเลยทีเดียว  พร้อมชมวดัโกะไดโด วดัซุยกงัจิ ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงของ
อ่ำวมตัสึชิม่ำใหท้่ำนไดเ้ก็บเก่ียวควำมประทบัใจไม่รู้ลืม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้าโกไดโด (Godaido Shrine) ศำลเจำ้คลำสสิกแห่งมตัสึชิมะซ่ึงไม่เปิดใหเ้ขำ้
ชมดำ้นในแต่จะมีกำรท ำพิธีเปิดศำลเจำ้ทุกๆ 33 ปี ศำลเจำ้โกไดโดสร้ำงดว้ยไมข้นำดเล็กกระทดัรัด
ตั้ งอยู่บนโขดหินบริเวณริมอ่ำวมัตสึชิมะ ตัวศำลเจ้ำสร้ำงข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี  807 ตำมแบบ
สถำปัตยกรรมโมโมยำมะแต่หลงัท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นของท่ีสร้ำงข้ึนใหม่ในปี 1604 ตำมบญัชำของ
ดำเตะ มำซำมุเนะผูค้รองอ ำนำจในช่วงนั้น 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัซุยงันจิ (Zuiganji Temple) วดัเก่ำแก่ในนิกำยเซนสร้ำงเม่ือปี 828 โดย       
พระจิคะคุ ไดชิ (Jikaku Daishi) บริเวณทำงเขำ้วดัมีตน้สนขนำดใหญ่อำยุหลำยร้อยปีเรียงรำยเป็น
ทำงยำวขนำบซ้ำยขวำ ในอดีตวดัซุยงนัจิแห่งน้ีมีช่ือวำ่ “วดัเอ็นปุคุจิ” (Enpukuji) ก่อนจะเปล่ียนมำ
เป็นซุยงันจิดังปัจจุบันหลังจำกดำเตะ มำซำมุเนะสั่งให้ท ำกำรปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี 1609 ซ่ึง
บรรยำกำศในวดัค่อนขำ้งสงบเงียบเหมำะแก่กำรท ำสมำธิอยำ่งยิง่ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น ำท่ำน ชมปีศาจหิมะ หรือ SNOW MONSTER โดยกระเชำ้ไฟฟ้ำ ซ่ึงเกิดจำกสำยลมจำกไซบีเรียท่ี
พดัพำหิมะมำปกคลุมตน้สนจ ำนวนมำก เกำะเป็นผลึกน ้ ำแข็งก่อตวัเป็นรูปร่ำงเหมือนปีศำจในชุด
ขำว จึงท ำให้ถูกกล่ำวขวญักนัวำ่เป็นปีศำจหิมะ โดยช่วงระยะเวลำท่ีหิมะก่อตวัและสำมำรถชม Ice 
Monster แบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธนัวำคม (Early Stage) หิมะเร่ิมตก เป็นช่วงก่อตวัเดือนมกรำคม 
(Growth Stage) หิมะเร่ิมเกำะตวัข้ึนรูปเป็นทรงหำงกุง้ เดือนกุมภำพนัธ์ (Golden Stage) เป็นช่วงท่ี 
Ice Monster ‘Juhyo’ มีขนำดใหญ่ท่ีสุด เดือนมีนำคม (Declining Stage) หิมะเร่ิมละลำย และ Ice 
Monster เร่ิมลดขนำดลง 
ใหท้่ำนเลือกสนุกกบักิจกรรมต่ำงๆ มำกมำยบนเทือกเขำ ZAO ได ้อำทิเช่น กำรเล่นสกี, สโนวบ์อร์ด
, สโนวโ์มบิล [ไม่รวมค่ำเช่ำชุดสกี อุปกรณ์สกี และครูผูฝึ้กสอน] ซ่ึงเทือกเขำ ZAO น้ีถือเป็นหน่ึงใน
เทือกเขำ มีช่ือเสียงในหมู่นกัเล่นสกีท่ีนิยมควำมทำ้ทำย มีพื้นท่ีเล่นสกีกวำ้งใหญ่ขนำดเท่ำกบัสนำม
ฟุตบอลจ ำนวนส่ีร้อยกวำ่สนำม เตม็ไปดว้ยเนินท่ีสูงชนั ท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงสรรคข์องธรรมชำติ 
(ไม่รวมค่ากจิกรรมทุกชนิดทีล่านสก ีหากท่านต้องการเล่นกจิกรรมบนลานสก ีกรุณาติดต่อไกด์คะ) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมริชมอน ฟุคุชิมะ หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ ทะเลสาบ 5 สี โกชิก ินูมะ – ปราสาทซึรุงะ 
 หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองคินุกาว่า 

อาหาร เช้า / เทีย่ง / เยน็ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบ 5 สีโกชิกินูมะ  ตั้งอยู่ในอุทยำนแห่งชำติ Bandai-Asahi บริเวณน้ีมีทั้ง
ทะเลสำบ บึงน้อยใหญ่ ร่วมทั้งบ่อน ้ ำพุร้อนหลำยแห่ง ท่ีเกิดกำรจำกระเบิดของภูเขำไฟ Bandai ใน
อดีต และแร่ธำตุในดินไม่ว่ำจะเป็นแคลเซียม แมกนีเซียม ค็อปเปอร์ หินปูน ฯลฯ ท ำให้สีของน ้ ำท่ี
สะทอ้นกบัแสงแดดดูมีหลำกหลำยสีสัน คนญ่ีปุ่นจึงเรียกท่ีน่ีวำ่ Goshikinuma หรือบึงน ้ำหำ้สี 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่  ปราสาทซึรุงะ  (Tsurugajo Castle) ซ่ึงแปลว่ำปรำสำทนกกระเรียน ตั้งอยู่เมือง        

ไอสุ-วำคำมทัสุ สร้ำงข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี1384 โดย Ashina Naomori เพื่อเป็นกองบญัชำกำรทำงทหำร
ในสมยัไอซึ จนกระทัง่ค.ศ.1868 เกิดสงครำมโบชินและถูกเผำในสงครำมกลำงเมือง ปรำสำทน้ีได้
ผำ่นเหตุกำรณ์ทำงประวติัศำสตร์มำมำกมำย ท ำให้โดนท ำลำยและสร้ำงข้ึนใหม่หลำยคร้ัง โดยคร้ัง
ล่ำสุดถูกสร้ำงข้ึนใหม่ในปี1964 ปัจจุบนั เป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวติัศำสตร์ของเมืองไอสุ-วำ
คำมัทสุ รวมทั้ งเคร่ืองเขินและดำบโบรำณต่ำงๆ และในชั้น5 ของปรำสำทมีจุดชมวิวให้ได้ชม
ทิวทศัน์อนังดงำมของตวัเมืองท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขำรอบดำ้น ซ่ึงเป็นปรำสำทท่ีเก่ำแก่ และมีควำม
งดงำมเป็นอยำ่งมำก 
น ำท่ำนสู่ หมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchi-juku) ก็เป็นอีกหมู่บำ้นหน่ึงท่ียงัคงอบอวลไปดว้ยกล่ินอำยของ
อดีต ไม่ยิ่งหย่อนไปกวำ่กนั หมู่บำ้นแห่งน้ีมีช่ือเสียงมำตั้งแต่สมยัสงครำมจนถึงยุคเอโดะ ปัจจุบนั
ยงัคงสภำพเดิม แต่กิจกรรมกำรคำ้กำรขำยอำจเปล่ียนไปตำมยุคสมยั สินคำ้ท่ีน ำมำขำยส่วนใหญ่จะ
เป็นสินคำ้เก่ียวกบัของท่ีระลึกท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองคินุกาว่า 

http://www.marumura.com/travel/?id=4434
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ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมคินุกาว่า พลาซ่า หรือเทยีบเท่า 
น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และผวิพรรณทีด่ี  

 

วนัทีห้่า เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น า้ตกเคกอน –  
โตเกยีว – ช้อปป้ิง – นาริตะ 

อาหาร เช้า / เทีย่ง / - 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนิกโก้ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นทิวเขำในจงัหวดัโทะจิงิ อยูห่่ำงจำกกรุงโตเกียวไป
ทำงทิศเหนือประมำณ140กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชำวญ่ีปุ่น
และชำวต่ำงประเทศ เป็นดั่งประตูสู่วนอุทยำนแห่งชำตินิกโก้ ท่ีมีทิวทศัน์อนังดงำมและยงัเป็น
ศูนยก์ลำงของศำสนำพุทธและชินโตมำหลำยศตวรรษ จนไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น “เมืองแห่งมรดก
โลก” ท่ีควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว ้และไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองเล็กๆ น่ำรักท่ีมีสถำนท่ีท่องเท่ียวส ำคญัและ
สวยงำมมำกมำย ให้ผูค้นไดไ้ปชมในทุกๆ ฤดู โดยเฉพำะฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ีน่ีจะเนืองแน่นไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวท่ีรอคอยจะมำชมใบไมท่ี้รอเปล่ียนสีเป็นสีแดงเตม็ใบ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ศำลเจำ้ประจ ำตระกูล โทกุงำวะท่ีโด่งดงัในอดีต และยงัเป็นสุสำน
ของ โชกุนโทกุงำวะ อิเอยะสุ โชกุนผูผ้ลิกพลนัชะตำชีวติของชำวญ่ีปุ่น เป็นสถำปัตยกรรมชั้นเยี่ยม
ของช่ำงฝีมือท่ีหำไม่ได้แล้วในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นกำรผสำนสถำปัตยกรรมระหว่ำงพุทธและชินโต  
สร้ำงโดย   โชกุนรุ่นท่ี 3 ของตระกูลอิเอะยำสุ ภำยในมีงำนประติมำกรรมท่ีเต็มไปดว้ยอำรมณ์และ
จินตนำกำรอย่ำงมำกมำย เช่น มงักร 100 หัว , แมวนอนหลบั , ลิงสำมตวั และมงักรหัวเรำะ  ชม 
เจดีย์ 5 ช้ัน สถำนท่ีเก็บพระธรรมค ำสอน, บทสวดมนต์ และส่ิงของมีค่ำ   แลว้ชม “งำนแกะสลกั” 
อันเป็นโบรำณวัตถุ ท่ีล ้ ำค่ำ ท่ี มีมำกกว่ำ 5,000 ช้ิน แล้วต่ืนตำกับ  ซุ้มประตูโยเมมง อันเป็น
สถำปัตยกรรมท่ีมีควำมส ำคญัในแง่ประวติัศำสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่น และยงัเป็น ศิลปะช้ินเอก และมี
ช่ือเสียงของญ่ีปุ่น 
จำกนั้ นน ำท่ำนสู่  ทะเลสาบชูเซนจิ  ทะเลสำบท่ีมีควำมงดงำม และมีช่ือเสียงของเมืองนิกโก ้
ทะเลสำบแห่งน้ีเกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟ “นนัไต” ท ำให้ลำวำไหลมำปิดทำงเขำ้ออกของน ้ ำ
จำกแม่น ้ ำ “ไดวะ” ท ำให้เกิดเป็นทะเลสำบข้ึน  และยงัเป็นแหล่งน ้ ำส ำคญัของน ้ ำตกเคกอนอีกดว้ย 
ให้ท่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของทะเลสำบ  จำกนั้นน ำท่ำนชม น ้าตกเคกอน น ้ ำตกท่ีมีควำมสูงถึง 
100 เมตร เป็นน ้ำตกท่ีใหญ่ และยำวท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงไหลมำจำกน ้ ำในทะเลสำบชูเซนจิ ซ่ึงถือวำ่เป็น
น ้ำตกท่ีสวยงำมท่ีสุดในญ่ีปุ่น สัมผสักบัสำยน ้ำท่ีเยน็ช่ืนฉ ่ำใจ พร้อมชมควำมงำมในระยะใกล ้  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   น ำท่ำนเดินท่ำนเดินทำงสู่เมืองหลวงโตเกยีว 

จำกนั้นให้ท่ำนอิสระช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่ำนอิสระช้อปป้ิงของรำคำถูกและดี แบบมีคุณภำพตอ้งท่ีน่ี 
เพรำะท่ีน่ีมีร้ำน 100 เยนท่ีมีช่ือเสียง และใหญ่ท่ีสุด เป็นร้ำนดงัของนกัช้อปทั้งหลำยท่ีเฝ้ำรอเม่ือมำถึง
เมืองโตเกียว ท่ีน่ีท่ำนจะได้ทั้ งเส้ือผำ้ รองเท้ำ สินค้ำแฟชั่น ขนมญ่ีปุ่น กล้องถ่ำยรูป สินค้ำอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เป็นตน้ 
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ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ  อาหาร  

00.20 น.  เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 661  
05.05 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง   2561 07 – 12  มีนาคม 
 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 49,900 46,900 46,900 43,900    8,900  

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 29,900 27,900 27,900 25,900    8,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
 
 
 

 
 
 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันำจรตำมเส้นทำงรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่10 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสาย

การบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น  
 ค่ำพำหนะรับส่งตำมรำยกำรน ำเท่ียวท่ีระบุเท่ำนั้น   
 ค่ำโรงแรมห้องพกั 2 ท่ำนต่อหอ้งตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น        
 ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น       
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น 
 ค่ำขนกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบน ้ำหนกัไม่เกิน 20 กก. 
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 ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
(หมำยเหตุ...อำย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อำย ุ76-85 ปี ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่ำนละ  500,000 บำท ...)  
 

 

 

 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง หรือพำสปอร์ต   
       ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือในรำยกำร เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเติมจำก 
 รำยกำรท่ีทำงบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงในกรณีน ้ำหนกัเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่ำน 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ใบอนุญำตส ำหรับคนต่ำงดำ้วท่ีกลบัเขำ้ประเทศ 
 ค่ำภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีกำรเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่ำนท ำกำรจองทวัร์กบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ ำค่ำทวัร์ท่ำนละ  10,000-20,000 บำท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลำท่ีเดินทำง หรือกฎของสำยกำรบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช ำระทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนัท ำกำร  

 
 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
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 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั    ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21-30 วนั   หกัค่ำมดัจ ำ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15-20 วนั  หกัค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง    8-14  วนั   หกัค่ำใชจ่้ำย  75 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง    1-7  วนั  หกัค่ำใชจ่้ำย  100% ของรำคำทวัร์ 
 ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจำกเอกสำรปลอมหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ท่ี  หกัค่ำใชจ่้ำย 100% 

*** ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจำกเอกสำรปลอมหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆ ก็ตำม 
ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำน

จะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู ้
ก  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำก และห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในกำรปรับเปล่ียน หรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส ำหรับน ้ำหนกัของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) กำรเรียกค่ำระวำงน ้ำหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธได ้
(ท่ำนตอ้งช ำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กวำ้ง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน  ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระส่วนของค่ำใชจ่้ำยท่ีสัมภำระน ้ ำหนกัเกิน 
(ท่ำนตอ้งช ำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
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1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรม ท่ีพกั กำรจรำจร 
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรนดัหยดุงำน กำรก่อจลำจล อุบติัเหตุ สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำตภยั อคัคีภยั หรือไม่วำ่
จะดว้ยสำเหตุใดๆ ก็ตำม (ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีเหนือกำรควบคุมจำกทำงบริษทัทวัร์ฯ) โดยทำงบริษทัจะค ำนึงถึงควำม
ปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั 

2. หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง สำยกำรบิน สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสำยกำรบิน หรือในส่วนของกำรบริกำรทำงประเทศท่ีท่ำนเดินทำงท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริกำรอยูเ่ป็น
ปกติ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หำกสถำนท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สำมำรถเขำ้ชมไดไ้ม่วำ่ดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจำกทำงบริษทัไดท้  ำกำรจองและถูกเก็บค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง หำ้มผูเ้ดินทำง เดินทำง เน่ืองจำกมีส่ิงผดิกฎหมำย หรือส่ิงของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีทำงกองตรวจคนเขำ้
เมืองหำ้มเดินทำง  
** กรณีท่ีสถำนทูตงดออกวซ่ีำ อนัสืบเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมือง ใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกั
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 


