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TOKYOTOHOKU AUTUNM FRUIT FARM6วัน3คืน 

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม2562 

ราคาเร่ิมต้นเพียง39,900.- 

 

 



 

 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)[JL034 21.55-06.05+1] 
19.00น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 8เคาน์เตอร์ Rสายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 
21.55น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรืไลน์เที่ยวบนิที่ JL034 

สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ )– หลวงพ่อโตองค์ยืน อูชิคุ ไดบุตสึ – ตลาดปลา
คามินาโตะ – ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – 
กิจกรรมสวนน า้ – ชมโชว์ระบ าฮาวายโพลีนีเชียน – แช่น า้แร่ 

06.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิฮาเนดะประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ตลาดปลานากามินาโตะ  ตลาดปลาช่ือดงัของจงัหวดัฮิบารากิ ด้วยภมูภิาคของจงัหวดัท่ีหนัหน้าเข้าหามหาสมทุร

แปซิฟิก ทําให้ตลาดปลาแห่งนีเ้ป็นศนูย์กลางอาหารทะเลของจงัหวดัเลยทีเดียว และท่ีน่ียงัเป็นแหลง่ของร้านอาหารท่ี
เสร์ิฟเมนซีูฟูด้สง่ตรงจากทะเล และยงัเป็นท่ีนิยมสําหรับคนชอบทานซูชิหรือซาชิมอีิกด้วย 

 หลวงพ่อโตองค์ยืน พระใหญ่ อุชคุิ ไดบุตสึ ( Ushiku Daibutsu)เป็นพระพทุธรูปปางยืนท่ีสงูท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น 
และยงัเคยเป็นรูปปัน้ท่ีสงุท่ีสดุในโลกท่ีถกูบนัทึกไว้โดย กินเนสบุ๊ค ( Guinness Book of world records) เม่ือปี ค.ศ. 
1995 ด้วย จากความสงูถึง 120 เมตร โดยพระใหญ่แห่งนี ้ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 10 ปี สร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 
ค.ศ. 1993 ความสงูจากฐาน 20 เมตร ความสงูของรูปปัน้ 100 เมตร หลอ่ขึน้ด้วยทองสมัฤทธ์ิ ภายในพระพทุธรูป
สามารถเข้าชมได้ทัง้หมด 5 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้ก็จะมีการจดัแสดงท่ีแตกตา่งกนัออกไป และในวนัท่ีท้องฟา้โปร่ง ท่าน
สามารถมองเห็นได้ไกลถึงใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว (รวมคา่ลฟิท์เพ่ือขึน้ไปด้านบนองค์พระ เพ่ือชมววิ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สวนฮติาช ิซีไซค์ พาร์ค ( Hitachi Seaside Park)ตัง้อยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจงัหวดัอิบารากิ เป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ท่ีมีเนือ้ท่ีกว้าง 1,187.5 ไร่ ท่ีน่ีเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเตม็ไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดท่ีจะหมนุเวียน
เปล่ียนกนับานให้นกัเท่ียวได้ชมตลอดทัง้ปี 
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (กรุ๊ปเดนิทาง 24-29 ก.ย.62 / 23 – 28 ต.ค62) นําท่านชม พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ]  
เป็นไม้พุม่ท่ีจะเปล่ียนสี 3 ฤด ูช่วงแรกจะเป็นสีเขียวในช่วงหน้าร้อน หลงัจากนัน้จะเปล่ียนเป็นสีแดงในช่วงต้นฤดใูบไม้
ร่วง และจากแดงเป็นเหลือง นํา้ตาลในช่วงฤดใูบไม้ร่วง ให้ท่านได้เดนิเลน่ชมสวนตามอธัยาศยั 



 

 

 
 SPA RESORT HAWAIIANSสปารีสอร์ทสไตล์ฮาวายขนาดใหญ่ มีสิง่อํานวยความสะดวกมากมายครบครัน ไมว่า่จะ

เป็น สวนนํา้ สปา ออนเซ็น ร้านค้า ร้านอาหารซึ่งภายในสวนนํา้ยงัจดัเป็นธีมฮาวายอีกด้วย อิสระให้ทกุท่านสนกุสนาม
กบั กิจกรรมภายในสวนนํา้ขนาดใหญ่ของโรงแรมและ ชมโชว์การแสดงโพลีนีเชียน จากสาวสาวฮลูา่เกิร์ล 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก SPA RESORT HAWAIIANS หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 3 
เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ – บุฟเฟ่ราเมน คิตะคา
ตะ – ปราสาทสึรุงะ [ชมด้านนอก] – แช่น า้แร่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ฟาร์มผลไม้  ให้ท่านได้สนกุสนานเพลดิเพลนิการกบั กิจกรรมเก็บผลไม้ตามฤดกูาล เช่น แอปเปิล้ [ SEP-DEC] สาล่ี 

[DEC-JAN] สตอเบอร์ร่ี [DEC-MAY]ตามฤดกุาลของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีการปลกูอย่างพถีิพถินัและได้รับการดแูลเอาใจใสท่กุ



 

 

กระบวนการทกุขัน้ตอน ทําให้ผลไม้ของท่ีน่ีนัน้มีขนาดใหญ่ และรสชาตหิวานกวา่บ้านเราหลายเท่า หมายเหตุ..ผลไม้
แต่ละชนิดขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละท้องถิ่น 

 
 ทะเลสาบอินะวะชโิระ หรือเรียกอีกช่ือนึงวา่ กระจกแห่งสวรรค์ตัง้อยู่ในบริเวณอทุยานแห่งชาตบินัได อะซะฮี ในจงัหวดั

ฟคุชุิมะ เป็นหนึ่งในทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น แถมยงัตดิหนึ่งในส่ีของทะเลสาบท่ีมีนํา้ใสสะอาดท่ีสดุในญ่ีปุ่ นอีกด้วย 
ทะเลสาบอินาวะชิโระเกิดจากการระเบดิของภเูขาไฟซึ่งอยู่ใกล้กบัภเูขาบนัไดเม่ือหลายหม่ืนปีก่อน ซึง้ในวนัท่ีอากาศเป็น
ใจท่านสามารถมองเห็นววิภเูขาบนัไดสะท้อนลงบนผวินํา้ได้อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 

 เมืองคติะกาตะ เมืองท่ีมี ราเมนตดิอนัดบั 1ใน 3 สดุยอดราเมงท่ีโดง่ดงัของญ่ีปุ่ น หรือ Big Tree Ramen เมืองราเมนดงั
แห่งญ่ีปุ่ นนัน้ได้แก่ Sapporo (ซปัโปโร) , Hakata (ฮากะตะ) , และ Kitakata (คติะกาตะ) ให้ทกุท่านได้เลือกราเมงชาม
โปรด ไมว่า่จะเป็นสายเส้น สายผกั หรือสายเนือ้ก้อมีให้ทกุท่านได้เลือกทาน ตามอธัยาศยั 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร[ร้านราเมน ในเมืองคิตะกาตะ] 
 ชมด้านนอกของ ปราสาทซึรุงะ ซึ่งแปลวา่ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนีถ้กูสร้างขึน้ครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ.1384 และผา่น

เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์มามากมาย ทําให้โดนทําลายและสร้างขึน้ใหมห่ลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกูสร้างขึน้ใหมใ่นปี 
ค.ศ.1964 ปัจจบุนัปราสาทสรุึกะได้เป็นพพิธิภณัฑ์จดัแสดงประวตัศิาสตร์ของเมืองไอส-ุวาคามทัส ุรวมทัง้เคร่ืองเขนิและ
ดาบโบราณตา่งๆ 



 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 4 
หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ – หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ – เมืองโตเกียว – ช้อปป้ิงชินจู
กุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หมู่บ้านโออูจจูิคุ เป็นบ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสร้างขึน้ในปี พ.ศ.2183 เป็นบ้านพกัในสมยัเอโดะท่ีตัง้อยู่ในถนน

สายสําคญั ท่ีใช้เช่ือมระหวา่งเมืองไอสวุาคามสัส ึกบัเมืองนิคโก้ ซึ่งปัจจบุนัดดัแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหารท่ีมีของ
ท้องถิ่นขึน้ช่ือ “โซบะต้นหอม” ท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยมรับประทาน นอกจากนีย้งัมีศาลเจ้าและวดัประจําเมืองโออจูิจคู ุโดยวดั
ตัง้อยู่ปลายสดุของถนนสายหลกั ให้นกัท่องเท่ียวจะได้ชมทิวทศัน์อนังดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวดั 

 



 

 

 หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินท่ีตัง้อยู่ตดิกบัแมนํ่า้โอคาวะ โดยเช่ือกนัวา่ หน้าผาหินแห่งนีมี้อายหุลายล้านปี 
และถกูธรรมชาตกิดัเซาะในระยะเวลาท่ีผา่นมา ทําให้หน้าผาแห่งนีมี้รูปร่าง หน้าตาท่ีแปลกประหลาดคล้ายๆกบัเจดีย์
หินขนาดยกัษ์ นบัเป็นอีกหนึ่งจดุชมท่ีทกุท่านไมค่วรพลาด 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดนิทางสูเ่มืองโตเกียว นําท่านสู่ ช้อปป้ิงชนิจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้สนิค้ามากมายและ 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬกิา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสนิค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 
เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่สําหรับวยัรุ่น เคร่ืองสําอางย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมTOKYO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่ 5 
อิสระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเตม็วนั ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ หรือเดนิทางสูส่ถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้คําแนะนําในการเดนิทาง อาทิ  

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และ
งานศลิปะ รวมถึง หนุ่มสาวหรือคูค่รอง ท่ีต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ตอ่ชีวติคู ่หรือแม้กระทัง่ การอธิฐานเร่ืองการ
ค้าขาย ท่ีพอ่ค้าหลายคนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซุเป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าท่ีสําคญัของกรุงโตเกียวข้างในวดัจะมีซุ้มประตสีู
เสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชุิม ิอินาริ ในเกียวโต วา่กนัวา่ถ้าเราได้เดนิลอดผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือ
ไปทางใต้ ก็จะทําให้สิง่ชัว่ร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดนิตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกบัศาลเจ้าเลก็ๆ ท่ีคนนิยมมาขอ
พรด้านความรัก เน่ืองจากศาลเจ้าแห่งนีมี้ช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบยู่า แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯตา่งๆและร้านค้าอีกนบัพนั ซึ่งมีห้างฯ 



 

 

SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชัน่ไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซ่ือสตัย์ฮาจิ ท่ีเฝา้รอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคณุคือคนท่ีกําลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้า
แบบแปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากท่ีน่ีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่น
ญ่ีปุ่ นแตง่ตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ท่ีน่ีได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดนิกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนม
โอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี 
SHOP นีมี้แบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้
คอยเอาใจคณุหน ูอีกทัง้ยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES 
GARCONS อีกด้วย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ้ทวัร์ดสินีย์แลนด์เพิม่ท่านละ 2 ,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ดีสนีย์แลนด์
โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้ท่านสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไมจํ่ากดั
จํานวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ให้ท่านเลน่เคร่ืองเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉาก
รบกลางทะเลคาริเบียนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับ้านผีสงิใน Haunted 
Mansion สมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมติิ  The Invention of 
the Year ให้ท่านได้สนกุสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซือ้สนิค้าท่ีระลกึน่ารักในดสินีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวั
การ์ตนูเอกจากวอลดสินีย์ อย่าง มกิกีเ้ม้าส์ มนิน่ีเม้าส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้ของท่ี
ระลกึน่ารักในดสินีย์แลนด์การเดนิทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสูส่นามบนินาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แตเ่น่ืองด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต ่ 9.00 
น.เป็นต้นไปเพราะเน่ืองจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงท่ีมีลกูค้าใช้บริการไปสนามบนิ เป็นจํานวน
มากซึ่งอาจจะทําให้ขึน้รถบสัไมค่รบตามจํานวนผู้เดนิทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิง่จากสนามบนินาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการ
วิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อน
เดนิทางกลบัควรเช็คเท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากคา่ย JR ถือวา่เป็นรถไฟท่ีราคาคอ่นข้างสงูนิดนึงแตต่ัว๋รถไฟ
จะเป็นแบบระบท่ีุนัง่บนรถไฟได้เลยโดยไมต้่องกลวัวา่ขึน้ไปแล้วเราจะไมมี่ท่ีนัง่เบาะสามารถหมนุเข้า หากนัได้มีอาหาร
ขายบนรถไฟโดยคา่ตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น 
เพราะฉะนัน้ก่อนเดนิทางกลบัควรเช็คเท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดนิทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจํากดัจํานวนผู้โดยสาร ตอ่รอบ
โดยตอ่รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านตอ่เท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว 
เวลาท่ีให้บริการ 05.55-17.30 น ถ้าเดก็อายตุํ่ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา 
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซ่ีนีค้า่โดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดย
ราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น) 

 อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอันสมควรนัดเจอทุกท่านที่โรงแรม เพ่ือออกเดนิทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ 



 

 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- (JL033 00.40-5.00) 
00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ JL033 

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
05.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /
ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท 
 3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

อัตราค่าบริการ: TOKYOTOHOKU AUTUMN FRUIT FARM6วัน3คืน 
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 24-29 ก.ย.62 39,900.- 39,900.- 36,900.- 7,900.- 29,900.- 
วนัท่ี 23-28ต.ค.62 45,900.- 45,900.- 42,900.- 7,900.- 35,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ9,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 



 

 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด  เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจําที่นัง่กบัสายการบินและคา่มดัจําที่พกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สาํคญั!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยูก่บัการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของทา่นเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระทําท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+ 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินเจแปนแอร์ไลน์2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] คา่ประกนัวินาศภยั

เคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  



 

 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    -เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ทําหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
  (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพํานกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


