TOKYO TOHOKU AUTUNM FRUIT FARM 6วัน 3คืน
เดินทาง ตุลาคม 2562
สนุกกับกิจกรรมเก็บผลไม้ จากต้ น I หมูบ่ ้ านโออูจิจคู ุ | ปราสาทสึรุงะ | ฮิตาชิ ซีไซด์
ปาร์ ค I ชมโชว์อลังการ “ฮาวายโพลีนีเซียน | หน้ าผาหินโทโนะ เฮทสึริ | ช้ อปปิ ง้ จุใจ |
ออนเซน
ราคาเพียง

45,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ [JL034 21.55-06.05+1]
วันที่ 2. สนามบินฮาเนดะ – หลวงพ่อโต อูชิคุ ไดบุตสึ – ตลาดปลาคามินาโตะ – ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ ค – พุม่ ดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] –
กิจกรรมสวนน ้า – ชมโชว์ระบาฮาวายโพลีนีเชียน – แช่น ้าแร่
วันที่ 3. เก็บผลไม้ ตามฤดูกาล – ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ – บุฟเฟ่ ราเมน คิตะคาตะ – ปราสาทสึรุงะ [ชมด้ านนอก] – แช่น ้าแร่
วันที่ 4. หมูบ่ ้ าน โออุจิ จูคุ – หน้ าผาหินโทโนะ เฮทสึริ – เมืองโตเกียว – ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ
วันที่ 5. อิสระช้ อปปิ ง้ เมืองโตเกียว หรื อ เลือกซื ้อทัวร์ เสริ มโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 6. สนามบินสุวรรณภูมิ [JL033 00.40-05.00]
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วันที่ 1
19.00 น.
21.55 น.

วันที่ 2
06.05 น.

กลางวัน

2

สนามบินสุวรรณภูมิ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) [JL034 21.55-06.05+1]
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ ปนุ่ โดยสายการบินเจแปนแอรื ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - หลวงพ่ อโตองค์ ยืน อูชิคุ ไดบุตสึ - ตลาดปลาคามิ
นาโตะ - ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ ค - พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] - กิจกรรมสวน
นา้ - ชมโชว์ ระบาฮาวายโพลีนีเชียน - แช่ นา้ แร่
เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง ด่านศุลกากร และรั บกระเป๋าเรี ยบร้ อยแล้ ว [สาคั ญมาก!!ไม่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนื อ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรั บได้ ]
ตลาดปลานากามินาโตะ ตลาดปลาชื่อดังของจังหวัดฮิบารากิ ด้ วยภูมภิ าคของจังหวัดที่หนั หน้ าเข้ าหามหาสมุทรแปซิฟิก ทา
ให้ ตลาดปลาแห่งนี ้เป็ นศูนย์ กลางอาหารทะเลของจังหวัดเลยที เดียว และที่ นี่ยังเป็ นแหล่งของร้ านอาหารที่ เสิร์ฟเมนูซีฟ้ ดส่
ู ง
ตรงจากทะเล และยังเป็ นที่นิยมสาหรับคนชอบทานซูชิหรื อซาชิมอิ ีกด้ วย
หลวงพ่ อโตองค์ ยืน พระใหญ่ อุชคิ ุ ไดบุตสึ (Ushiku Daibutsu) เป็ นพระพุทธรู ปปางยื นที่ สงู ที่ สดุ ของประเทศญี่ ปนุ่ และ
ยังเคยเป็ นรู ปปั น้ ที่ สงุ ที่ สดุ ในโลกที่ ถูกบันทึกไว้ โดย กินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้ วย
จากความสูงถึง 120 เมตร โดยพระใหญ่แห่งนี ้ ใช้ เวลาในการสร้ างยาวนานถึง 10 ปี สร้ างแล้ วเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1993 ความสูง
จากฐาน 20 เมตร ความสูงของรูปปั น้ 100 เมตร หล่อขึ ้นด้ วยทองสัมฤทธิ์ ภายในพระพุทธรู ปสามารถเข้ าชมได้ ทั ้งหมด 5 ชั ้น
โดยแต่ละชั ้นก็จะมีการจัดแสดงที่ แตกต่างกันออกไป และในวันที่ ท้องฟ้าโปร่ ง ท่านสามารถมองเห็นได้ ไกลถึงใจกลางเมือ ง
โตเกียวเลยทีเดียว (รวมค่าลิฟท์เพื่อขึ ้นไปด้ านบนองค์พระ เพื่อชมวิว)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ ค (Hitachi Seaside Park) ตั ้งอยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ เป็ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ที่มีเนื ้อที่กว้ าง 1,187.5 ไร่ ที่นี่เป็ นสวรรค์ของคนรั กดอกไม้ เพราะเต็มไปด้ วยไม้ ดอกนานาชนิดที่ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกัน
บานให้ นกั เที่ยวได้ ชมตลอดทั ้งปี
ช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง (กรุ๊ ปเดินทาง 24-29 ก.ย.62 / 23 – 28 ต.ค62) นาท่านชม พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] เป็ นไม้
พุม่ ที่จะเปลี่ยนสี 3 ฤดู ช่วงแรกจะเป็ นสีเขียวในช่วงหน้ าร้ อน หลังจากนั ้นจะเปลี่ยนเป็ นสีแดงในช่วงต้ นฤดูใบไม้ ร่วง และจาก
แดงเป็ นเหลือง น ้าตาลในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง ให้ ท่านได้ เดินเล่นชมสวนตามอัธยาศัย
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SPA RESORT HAWAIIANS สปารี สอร์ ทสไตล์ฮาวายขนาดใหญ่ มีสิ่งอานวยความสะดวกมากมายครบครั น ไม่ว่าจะเป็ น
สวนน ้า สปา ออนเซ็น ร้ านค้ า ร้ านอาหารซึ่งภายในสวนน ้ายังจัดเป็ นธีมฮาวายอีกด้ วย อิสระให้ ทกุ ท่านสนุกสนามกับ กิจกรรม
ภายในสวนน ้าขนาดใหญ่ของโรงแรมและ ชมโชว์การแสดงโพลีนีเชียน จากสาวสาวฮูลา่ เกิร์ล

ค่ า

บริการอาหารค่ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SPA RESORT HAWAIIANS หรื อเทียบเท่ า
ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปน
ุ่

วันที่ 3
เช้ า

3

เก็บผลไม้ ตามฤดูกาล - ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ - บุฟเฟ่ ราเมน คิตะคาตะ ปราสาทสึรุงะ [ชมด้ านนอก] - แช่ นา้ แร่
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ฟาร์ มผลไม้ ให้ ท่านได้ สนุกสนานเพลิดเพลินการกับ กิจกรรมเก็บผลไม้ ตามฤดูกาล เช่น แอปเปิ ล้ [SEP-DEC] สาลี่ [DECJAN] สตอเบอร์ รี่ [DEC-MAY]ตามฤดุกาลของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่มีการปลูกอย่างพิถีพถิ นั และได้ รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการ
ทุกขั ้นตอน ทาให้ ผลไม้ ของที่นี่นั ้นมีขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบ้ านเราหลายเท่า หมายเหตุ..ผลไม้ แต่ ละชนิ ดขึน้ อยู่
กับสภาพอากาศในแต่ ละท้ องถิ่น
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กลางวัน

4

ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรื อเรี ยกอีกชื่อนึงว่า กระจกแห่งสวรรค์ตั ้งอยู่ในบริ เวณอุทยานแห่งชาติบนั ได อะซะฮี ในจังหวัดฟุคชุ ิ
มะ เป็ นหนึ่ ง ในทะเลสาบที่ ใ หญ่ ที่ สุดในญี่ ปนุ่ แถมยั ง ติด หนึ่ ง ในสี่ ของทะเลสาบที่ มี น า้ ใสสะอาดที่ สุด ในญี่ ปุ่ นอี ก ด้ ว ย
ทะเลสาบอินาวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งอยู่ใกล้ กับ ภูเขาบันไดเมื่อหลายหมื่นปี ก่อน ซึ ้งในวันที่ อากาศเป็ นใจ
ท่านสามารถมองเห็นวิวภูเขาบันไดสะท้ อนลงบนผิวน ้าได้ อย่างสวยงาม อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย
เมืองคิตะกาตะ เมืองที่มี ราเมนติดอันดับ 1ใน 3 สุดยอดราเมงที่ โด่งดังของญี่ ปนุ่ หรื อ Big Tree Ramen เมืองราเมนดังแห่ง
ญี่ ปนนั
ุ่ ้นได้ แก่Sapporo (ซัปโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คิตะกาตะ) ให้ ทุกท่านได้ เลือกราเมงชามโปรด ไม่ว่า
จะเป็ นสายเส้ น สายผัก หรื อสายเนื ้อก้ อมีให้ ทกุ ท่านได้ เลือกทาน ตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร [ร้ านราเมน ในเมืองคิตะกาตะ]
ชมด้ านนอกของ ปราสาทซึรุงะ ซึ่ งแปลว่าปราสาทนกกระเรี ยน ปราสาทนี ถ้ ูกสร้ างขึ ้นครั ง้ แรกเมื่อ ปี ค.ศ.1384 และผ่าน
เหตุการณ์ ทางประวัตศิ าสตร์ มามากมาย ทาให้ โดนทาลายและสร้ างขึ ้นใหม่หลายครัง้ โดยครั ง้ ล่าสุดถูกสร้ างขึ ้นใหม่ในปี ค.ศ.
1964 ปั จ จุบันปราสาทสึรุ กะได้ เป็ นพิพิธภัณ ฑ์ จัดแสดงประวัติศาสตร์ ของเมื องไอสุ -วาคามัท สุ รวมทั ้งเครื่ องเขินและดาบ
โบราณต่างๆ
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ค่ า

วันที่ 4
เช้ า

บริการอาหารค่ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO หรื อเทียบเท่ า
ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปน
ุ่

หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ - หน้ าผาหินโทโนะ เฮทสึริ - เมืองโตเกียว - ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หมู่บ้านโออูจจิ ูคุ เป็ นบ้ านสไตล์ญี่ปนแบบมุ
ุ่
งหลัง ถูกสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.2183 เป็ นบ้ านพักในสมัยเอโดะที่ ตั ้งอยู่ในถนนสาย
สาคัญ ที่ใช้ เชื่อมระหว่างเมืองไอสุวาคามัสสึ กับเมืองนิคโก้ ซึ่งปั จจุบนั ดัดแปลงเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหารที่ มีของท้ องถิ่นขึ ้นชื่ อ
“โซบะต้ นหอม” ที่ ชาวญี่ ปนนิ
ุ่ ยมรั บประทาน นอกจากนี ้ยังมีศาลเจ้ าและวัดประจาเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดตั ้งอยู่ปลายสุดของ
ถนนสายหลัก ให้ นกั ท่องเที่ยวจะได้ ชมทิวทัศน์อนั งดงามของเมืองได้ จากบริ เวณด้ านบนของวัด

หน้ าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้ าผาหินที่ตั ้งอยู่ตดิ กับแม่น ้าโอคาวะ โดยเชื่ อ กันว่า หน้ าผาหินแห่งนี ้มีอายุหลายล้ านปี และถูก
ธรรมชาติกดั เซาะในระยะเวลาที่ผา่ นมา ทาให้ หน้ าผาแห่งนี ้มีรูปร่ าง หน้ าตาที่ แปลกประหลาดคล้ ายๆกับเจดีย์หินขนาดยักษ์
นับเป็ นอีกหนึ่งจุดชมที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาด
5
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กลางวัน

ค่ า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เดิ น ทางสู่ เ มื อ งโตเกี ย ว น าท่ า นสู่ ช้ อ ปปิ ้ งชิ น จุ กุ ให้ ท่ า นอิ ส ระและเพลิ ด เพลิ น กั บ การช้ อปปิ ้ ง สิ น ค้ ามากมายและ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬกิ า เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสินค้ าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้ วย กระเป๋า รองเท้ า เสื ้อผ้ า แบ
รนด์เนม เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่น เครื่ องสาอางยี่ห้อดังของญี่ ปนไม่
ุ่ วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO
อิสระรั บประทานอาหารค่ า ตามอัธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม TOKYO HOTEL หรื อระดับใกล้ เคียงกัน

อิ ส ระช้ อปปิ ้ งเมื อ งโตเกี ย ว หรื อ เลื อ กซื อ้ ทั ว ร์ เสริ ม โตเกี ย วดิ ส นี ย์ แลนด์ โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ ท่านอิสระช้ อ ปปิ ้ง หรื อเดินทางสู่สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวอื่ น ๆ โดยมี ไกด์คอยให้ คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
ศาลเจ้ า ฮานาโซโนะ สถานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ คนญี่ ปนให้
ุ่ ความเคารพนับถื อ โดยเฉพาะ คนในวงการบันเทิง และงาน
ศิลปะ รวมถึง หนุ่มสาวหรื อคูค่ รอง ที่ต้องการสร้ างความสัมพันธ์ อันดี ต่อชี วิตคู่ หรื อแม้ กระทั่ง การอธิฐานเรื่ องการค้ าขาย ที่
พ่อค้ าหลายคนต่างมาซื ้อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ไปบูชา
ศาลเจ้ าเนซุ เป็ นศาลเจ้ าชินโตเก่าแก่และเป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้ าที่สาคัญของกรุงโตเกียว ข้ างในวัดจะมีซ้ ุมประตูสีเสา
โทริ สีแดงเรี ยงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟชุ ิมิ อินาริ ในเกี ยวโต ว่ากันว่าถ้ าเราได้ เดินลอดผ่ านเสาโทริ อินี ้จากทางเหนื อไปทาง
ใต้ ก็จะทาให้ สงิ่ ชัว่ ร้ ายถูกขับไล่ออกไป เดินตามเสาโทริ อิสีแดงไปท่านจะได้ เจอกับศาลเจ้ าเล็กๆ ที่ คนนิยมมาขอพรด้ านความ
รัก เนื่องจากศาลเจ้ าแห่งนี ้มีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพื่อให้ สมหวังในความรัก
ชิบูย่ า แหล่ง ช้ อปปิ ้ง สตรี ท ที่ ยิ่ งใหญ่ สุดๆในโตเกี ย ว รายล้ อมไปด้ วยห้ างฯต่างๆและร้ านค้ าอี ก นับพัน ซึ่ง มี ห้ างฯ
SHIBUYA 109 ที่ รวบรวมร้ านค้ าแฟชั่นไว้ มากมายรวมทัง้ มีรู ปปั น้ “ฮาจิโ กะ” หรื อเจ้ าหมาแสนซื่ อสัตย์ ฮ าจิ ที่ เฝ้ารอคอย
เจ้ านายหน้ าสถานีชิบยู ่า ตราบจนวันตายของมัน
ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ รองเท้ า ของวัยรุ่ นญี่ ปนุ่ หากคุณคือคนที่ กาลังมองหาซื ้อเสื ้อผ้ าแบบ
แปลกๆ หรื อต้ องการหาซื ้อเสื ้อผ้ าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้ จากที่นี่อีกด้ วย หรื อ ถ้ าต้ องการเห็นวัยรุ่ นญี่ ปนแต่
ุ่
งตัว
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่นญี่ ปนน่
ุ่ ารั กๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ
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นอกจากนั ้นแล้ ว ท่านยังได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ดงั ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรื อ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้ าแบบต้ นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี ้มีแบบให้ เลือกสรรมากมาย อี ก
ทั ้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรื อตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารั กไว้ คอยเอาใจคุณหนู อี กทั ้งยังมี SHOP ใหญ่ ของ
กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื ้อ COMME DES GARCONS อีกด้ วย
หรื อหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื ้อทัวร์ ดิสนี ย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนี ย์แลนด์โลก
แห่งจินตนาการของราชาการ์ ตนู ญี่ ปนซึ
ุ่ ่งเป็ นดิสนี ย์แลนด์แห่งแรกที่ สร้ างนอกประเทศสหรั ฐอเมริ กา โดยสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.
2526 จากการถมทะเลและใช้ ทนุ สร้ างกว่า 600 ล้ านบาท ให้ ท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น
) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ ท่านเล่นเครื่ องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์ การตูนเรื่ องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้ านผีสงิ ใน Haunted Mansion สัมผัสความ
น่ารั กของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ ก Small World ชมภาพยนตร์ สามมิติ The Invention of the Year ให้ ท่านได้
สนุ ก สนานพร้ อมกั บการจั บจ่ ายเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึก น่ า รั ก ในดิ สนี ย์ แลนด์ อี ก ทั ง้ ยั ง จะได้ สัม ผัสกั บตัว การ์ ตูน เอกจาก
วอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี ้เม้ าส์ มินนี่ เม้ าส์ พร้ อมผองเพื่อนการ์ ตนู อี กมากมายสนุกกั บการจับจ่ายซื ้อของที่ ระลึก น่ารั กในดิสนี ย์
แลนด์การเดินทางจากนาริ ตะสูโ่ ตเกียว
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริ ตะสูส่ นามบินนาริ ตะใช้ รถบัสบริ การฟรี ของทางโรงแรม แต่เนื่ องด้ วยจะต้ องเริ่ มตั ้งแต่ 9.00 น.เป็ น
ต้ นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้ าระหว่าง 06.00 - 09.00 น เป็ นช่วงที่มีลกู ค้ าใช้ บริ การไปสนามบิน เป็ นจานวนมากซึ่งอาจจะ
ทาให้ ขึ ้นรถบัสไม่ครบตามจานวนผู้เดินทางทั ้งหมด
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่ วิ่งจากสนามบินนาริ ตะไปสถาณี อูเอะโนะเพียง 41 นาที โดยใช้ ความ เร็ วในการวิ่ง
160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋ จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ ให้ บริ การ 07.28-18.20 น เพราะฉะนั ้นก่อนเดินทางกลับ
ควรเช็คเที่ยวสุดท้ ายว่าหมดตอนกี่โมง
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข้ าเมืองจากค่าย JR ถื อว่าเป็ นรถไฟที่ ราคาค่อนข้ างสูงนิดนึงแต่ตวั๋ รถไฟจะ
เป็ นแบบระบุที่นงั่ บนรถไฟได้ เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ ้นไปแล้ วเราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเข้ า หากันได้ มีอาหารขายบน
รถไฟโดยค่าตัว๋ รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่ รถไฟให้ บริ การตั ้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั ้น
ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ ายว่าหมดตอนกี่โมง
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้ าโตเกียวแต่รถบัสนี ้จะจากัดจานวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อ
รอบจะรั บอยู่ 35-40 ท่ านต่อ เที่ ยวโดยจะใช้ ร ะยะเวลาในการเดิน ทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่ าน/เที่ ย ว เวลาที่
ให้ บริ การ 05.55-17.30 น ถ้ าเด็กอายุต่ากว่า 12 จะเสียครึ่ งราคา
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี ้ค่าโดยสารจากโตเกียว สูโ่ รงแรมที่พกั ย่านนาริ ตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี ้
จะไม่รวมค่าทางด่วน)
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า ตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนั ดเจอทุกท่ านที่โรงแรม เพื่อออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 6

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - (JL033 00.40-5.00)

00.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL033
(สายการบินมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

05.00 น.

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั ง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
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อัตราค่ าบริ การ : TOKYO TOHOKU AUTUMN FRUIT FARM 6วัน 3คืน
โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 23-28 ต.ค. 62

45,900.-

45,900.-

42,900.-

7,900.-

35,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 9,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ด
ี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริ การ
1.
2.
3.

8

การเดิ น ทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโ ดยสารจ านวน 10 ท่า นขึ ้นไป ถ้ าผู้โ ดยสารไม่ค รบจ านวน
ดังกล่าวทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟิ ร์ มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
TOKYO TOHOKU AUTUMN FRUIT FARM 6วัน 3 คืน โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
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4.

3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั ้น ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่า นการตรวจคนเข้ า เมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับ การ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านั ้น ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทั ้งสิ ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ า ท่า นงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั ้นประหยัดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชั ้นที่นงั่ จากชั ้นประหยัดเป็ นชั ้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั ้น
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่น อนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินเจแปนแอร์ ไลน์ 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศ
ภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
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- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานั กระยะสั น
้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เ กิน 15 **ถ้ ากรณีท างรั ฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้ กลั บมาใช้ วีซ่า ผู้เ ดิน ทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ม ในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่ว งหน้ า อันเนื่อ งจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อ การจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทั ้งหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั ้งหมด
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่ว งหน้ า ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับ สภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั ้นในประเทศญี่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทั ้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปน
ุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสั ้น
3. ในขั ้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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