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วันที่ 1

กรุงเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย
แบบเช่ าเหมาลา ซึ่ งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร
และสัมภาระแก่ท่าน

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ฮานามากิ – อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ – วัดชู ซอนจิ

01.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินอิวาเตะ ฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย
แบบเช่าเหมาลา ด้วยเที่ยวบินที่ TG --เดินทางถึงสนามบินอิวาเตะ ฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นาท่านเดินทางสู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชุ ดอาหารญีป่ ุ่ น)
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara no Sato) เป็ นอุทยานที่
ได้รับความนิ ยมในการถ่ ายทาภาพยนตร์ ละคร
เวทีและโฆษณาต่างๆ มากมาย ภายในเป็ นที่ทา
การรัฐบาลตั้งแต่ สมัยก่ อนซึ่ งจะเปิ ดใช้สาหรับ
เหตุการณ์ ทางการเมืองที่สาคัญ เท่านั้น ภายหลัง
ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยจะมีลกั ษณะที่แตกต่าง
กัน คื อ ทางด้า นทิ ศ เหนื อ มี ล ัก ษณะเป็ นแบบ
ศตวรรษที่ 8-9 ส่ ว นด้ า นทิ ศ ใต้มี ล ัก ษณะเป็ น
แบบศตวรรษที่ 12 ในบริ เวณทางด้านทิศใต้ทุกท่านจะเห็นตึกสไตล์ราชวงศ์ถงั ของจีนด้วย
จากนั้นนาท่านชมวัดชู ซอนจิ (Chusonji Temple) วัดที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองฮิราอิซู มิ
ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็ นวัดของนิกายเทนได
ภายในมี อ าคารต่ า งๆ มากมายตั้ง อยู่ ใ น
พื้นที่ ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่ มสลาย
ของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12
ท าให้ เหลื อ อาคารดั้ง เดิ ม อยู่เพี ย ง 2 หลัง
เท่านั้น ซึ่ งอาคารที่ มีชื่อเสี ยงมากที่สุดก็คือ อาคารคอนจิคิโดะ (Konjikido) เป็ นอาคารที่มี
ลักษณะคล้ายกับวัดทอง (Kinkakuji) ที่อยูใ่ นเมืองเกี ยวโต แต่จะมีอาคารครอบไว้อีกหนึ่ ง
ชั้นเพื่อไม่ให้ผทู ้ ี่มาเยี่ยมชมสามารถถ่ายภาพได้ ปั จจุบนั อาคารหลังนี้ ได้ถูกกาหนดให้เป็ น
สมบัติของชาติแห่ งเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้น นอกจากนี้ บริ เวณห้องโถงเคียวโซะ (Kyozo Hall)
ยังใช้เป็ นห้องสาหรับเก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

09.30 น.
เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Shizukuishi Prince Hotel หรื อเทียบเท่า (- / L / D)
หลังอาหารเชิ ญท่านอาบน้ าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ ปุ่นมีความเชื่ อว่าในน้ าแร่
นั้นมีแร่ ธาตุซ่ ึ งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

วันที่ 3

ทะเลสาบทาซาว่ า – เมืองคาคุโนะดาเตะ – เมืองโอกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่ านชมทะเลสาบทาซาว่ า (Lake Tazawa) ทะเลสาบที่ ต้ ัง อยู่ท างทิ ศ ใต้ข องอุ ท ยาน
แห่ งชาติโทวาดะฮาจิมนั ไต ทะเลสาบแห่ งนี้ มีความสวยงามและมีความเป็ นธรรมชาติอย่าง
มากเหมาะแก่ การมาพักผ่อนหย่อนใจ ท่านสามารถดื่ มด่ ากับบรรยากาศอันสวยงามของ
ทะเลสาบที่ ได้รับการยืนยันว่ามี ขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศญี่ ปุ่นด้วย จากนั้นพาท่านชม
เมืองคาคุโนะดาเตะ เมืองที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดอาคิตะโดยชาวญี่ปุ่นถือว่าเมืองนี้ เป็ นเมืองของ
ซามูไรอย่างแท้จริ ง เพราะถึ ง แม้ว่าจะเป็ นเมื องเล็กๆ แต่ด้วยความเป็ นเมื องเก่ าโบราณที่
ได้รับการเก็บรักษาสภาพบ้านเรื อนไว้เป็ นอย่างดี และที่สาคัญมากไปกว่านั้นก็คือบ้านเรื อน
เหล่านี้ เป็ นของเหล่าบรรดานักรบซามูไรมาตั้งแต่ในยุคสมัยเอโดะ ซึ่ งเป็ นสมบัติที่ตกทอด
กันมาจนถึ งทุกวันนี้ ให้ท่านเดิ นชมสถาปั ตยกรรมความสวยงามของบ้านเรื อนแต่ละหลัง
ของหมู่บา้ นซามูไรที่เรี ยงตัวทอดยาว 2 ข้างทางกว่า 80 หลังตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ ชาบู ชาบูหมู)
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องโอกะ เมื องที่ ต้ งั อยู่บ นคาบสมุ ท รที่ ยื่นออกไปสู่ ทะเลของประเทศ
ญี่ปุ่น และเป็ นที่รู้จกั ในหมู่นกั ท่องเที่ยวว่าเป็ นเมืองที่มีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด
ในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปในฐานะถิ่นกาเนิ ดของประเพณี “นามา
ฮาเกะ” ด้วย ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของทัศนียภาพสองข้างทางได้ตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (ชุ ดอาหารญีป่ ุ่ น)
เข้าพักโรงแรม Hotel of the sea and the sunset Teisui หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านอาบน้ าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ าแร่
นั้นมีแร่ ธาตุซ่ ึ งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

วันที่ 4

จุดชมวิว Mt. Kampu – หมู่บ้านซึการุ เนะพุตะ – สวนสาธารณะฮิโรซากิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยง
บ่าย

เย็น

นาท่านสู่ จุดชมวิว Mt. Kampu เป็ นภูเขาที่มีความสู ง 355 เมตรจากระดับน้ าทะเลทุกท่าน
จะได้ชมความสวยงามของเมืองโอกะแบบ 360 องศาเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชุ ดอาหารญีป่ ุ่ น)
นาท่านชมหมู่บ้านซึ การุ เนะพุตะ หมู่บา้ นที่จดั แสดงนิทรรศกาลงานฝี มือท้องถิ่น หุ่ นโคม
ไฟกระดาษที่มีรูปร่ างเป็ นพัดลวดลายสวยงาม เพื่อใช้ในเทศกาลซึ การุ ที่จดั เป็ นประจาทุกปี
ในช่ วงฤดู ร้อน นอกจากนี้ ภายในยังมีกิจกรรมให้ท่านร่ วมสนุ กอีกมากมาย รวมไปถึงของ
ฝาก ของที่ ระลึ กให้ท่ านเลื อกซื้ ออี กด้วย และนาท่านชมสวนสาธารณะฮิโรซากิ ที่นี่เป็ น
หนึ่งในจุดชมดอกซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มีตน้ ซากุระมากกว่า 2,500
ต้นหลากหลายสายพันธุ์ เหมือนเป็ นอุโมงค์ดอกซากุระเลยก็ว่าได้ บริ เวณใต้ตน้ ซากุระมี
พื้ น ที่ ส าหรั บ นั่ง ปิ กนิ ก และเมื่ อตกเย็น ก็ จะมี ก ารเปิ ดไฟประดับ ประดาท าให้ เกิ ดความ
สวยงามไปอีกแบบ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (ชุ ดอาหารญีป่ ุ่ น)
เข้าพักโรงแรม Hotel Kazuno หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิ ญท่านอาบน้ าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ ปุ่นมีความเชื่ อว่าในน้ าแร่
นั้นมีแร่ ธาตุซ่ ึ งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

วันที่ 5

สวนสตรอเบอร์ รี่ – ฟาร์ มโคอิไว – หุบเขาเก็นบิเค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านสู่ สวนสตรอเบอร์ รี่ ให้ท่านสนุ กสนาน
กับการเก็บสตรอเบอร์ รี่ สดๆ ใหม่ๆ จากต้น ที่
เรี ยงรายเป็ นทิวแถว และเต็มอิ่มกับการทานสต
รอเบอร์ รี่ ที่ เก็ บ จากต้ น กัน อย่ า งสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินพร้อมกับถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับมุม
สวยๆ หรื อเลื อ กซื้ อมาไว้ รั บ ประทานได้
จากนั้นนาท่านสู่ ฟาร์ มโคอิไว ฟาร์ มโคนมชื่ อดังของจังหวัดอาคิตะ มีเนื้ อที่ 18,000 ไร่ ถื อ
ได้วา่ เป็ นฟาร์ มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลย
ที เดี ย ว นอกจากจะมี ก ารเลี้ ยงสั ต ว์ แ ละท า
การเกษตรแล้วฟาร์ มแห่ งนี้ ยงั ได้ผลิตเนื้ อวัวชั้น
ดี นมสดชั้นเยีย่ ม และไข่ไก่คุณภาพดี รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากนมวัวด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติ)

เที่ยง

บ่าย

เย็น

นาท่านชมหุบเขาเก็นบิเค (Genbikei) เป็ นหุ บเข าที่มี
แม่ น้ าอิ ว ะอิ ไ ห ล ผ่ า น มี ระยะท างป ระมาณ 2
กิ โลเมตร บริ เวณโดยรอบปกคลุ มไปด้วยธรรมชาติ
อันงดงามและเต็มไปด้วยโขดหิ นน้อยใหญ่สลับกัน
ไป ดูแล้วเป็ นทัศนียภาพสวยงามเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (ชุ ดอาหารญีป่ น)
ุ่
เข้าพักโรงแรม Zuisenkaku หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิ ญท่านอาบน้ าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ ปุ่นมีความเชื่ อว่าในน้ าแร่
นั้นมีแร่ ธาตุซ่ ึ งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

วันที่ 6

สวนคิตะคามิ – ห้ าง PAL – ฮานามากิ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ สวนคิตะคามิ หรื อเรี ยกว่า “คิตะคามิเทนโชจิ ”
สวนที่ ติ ด อัน ดั บ 1ใน 3 สถานที่ ช มดอกซากุ ร ะที่ มี
ชื่อเสี ยงในภูมิภาคโทโฮคุ เป็ นสถานที่ที่ได้รับความนิ ยม
มากที่ สุ ด ทุ ก ท่ า นจะเห็ น ต้น ซากุ ร ะที่ เรี ย งรายริ ม ฝั่ ง
แม่น้ าคิตะคามิ เป็ นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว
พาท่ า นช้ อ ปปิ้ งที่ ห้ า ง PAL ทุ ก ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ
สิ นค้า ของฝากของที่ระลึกได้ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้าแฟชัน่
สาหรับผูห้ ญิ ง หรื อผูช้ าย รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับต่างๆ นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหาร
มากมายให้ทุ กท่ านได้ลิ้ มลอง (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า อิ ส ระรั บ ประทานอาหารกลางวั น ตามอั ธ ยาศั ย )
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่ สนามบินอิวาเตะ ฮานามากิ (B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินอิวาเตะ ฮานามากิ โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลา ด้วย
เที่ยวบินที่ TG --เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

บ่าย

16.40 น.
22.45 น.

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิม่

11 – 16 เม.ย. 60

64,990

64,990

63,990

11,000

 กรุ๊ ปออกเดินทางขั้นต่า 30 คน ในกรณีทกี่ รุ๊ ปต่ากว่ า 30 คน จะมีการเปลีย่ นแปลงราคา

**ราคาข้ างต้ นยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่ านละ 2,000 เยน
ต่ อทริป ต่ อท่ าน**
อัตราค่ าบริการนี้รวม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาลา
2. ค่ารถรับ – ส่ ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
น้ าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบิน
ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวิต (สาหรับผูท้ ี่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข:
1. คณะเดิ นทางต้องมี สมาชิ กอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก หรื อ
เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับ ค่ามัดจาส าหรับ การสารองท่ านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมี การยืนยันจากทาง
บริ ษทั ภายใน 3 วัน (ไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้ังหมดหากลูกค้ าไม่ เดินทางไม่ ว่ากรณีใดๆ
เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ)
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่า
การสารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดาเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง
กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดหากลูกค้าไม่เดินทางไม่วา่ กรณี ใดๆ เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคน
เข้ าเมื อง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบ
ของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะ
ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิ ดจากเหตุ สุดวิสัย เช่ น อุบ ตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิ เสธไม่ให้เข้าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้น

5. บริ ษทั ฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถื อผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นหลัก
6.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น
การนาสิ่ งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่ องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

