
 

 

รหัสทัวร JBL1901988 
ทัวรญ่ีปุ�น เซนไดเปลี่ยนสี 2 Sendai – Fukushima  
5 วัน 3 คืน (TG) 
ชมใบไมเปล่ียนสี ณ ทะเลสาบ 5 สี – ปราสาทนกกระเรียนซึรุกะ - อ่ิมอรอยกับขาปู   
ชมใบไมเปล่ียนสี ณ จุดชมวิวสะพานไดอิจิเคียวเรียว - ชิมไอศครีม CHARCOAL   
หมูบานญี่ปุ�นโบราณโออุจิจูคุ – หมูบานสุนัขจ้ิงจอก ZAO   
ลองเรืออาวมัตสึชิมะ อาวที่งดงามที่สุดในโลก – ตลาดปลาชิโองามะ  
ปราสาทเซนได (ภายนอก) – อนุสาวรียของทานไดเมียว – ชอปปم�งมิตซุยเอาทเลต 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันเสารที่ 16 พ.ย. 62    (1) กรุงเทพฯ – เซนได (ประเทศญ่ีปุ�น)  
 
21.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเตอร C สายการบิน

ไทย (TG)        เจาหนาที่ฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารและสัมภาระกอนออกเดินทาง 

23.50 น. เหินฟ�าสู สนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินที่ TG 626 (ใชเวลาเดินทาง 5.40 ช่ัวโมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง 

 
วันอาทิตยที่ 17 พ.ย. 62  (2)    สนามบินเซนได – ชมใบไมเปล่ียนสี ณ ทะเลสาบ 5 สี 
                                        โกชิคินุมะ –วัดเอ็นโซจิ –ปราสาทนกกระเรียนซึรุกะ - 
                                        อ่ิมอรอยกับขาปู 
 
07.30 น. ถึงสนามบินสนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ�น ** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไม

อนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมี
โทษปรับและจับ** (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานใหเปนเวลาทองถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานการตรวจ
ตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว ... นําทานเดินทางสู จังหวัด
ฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหน่ึงในประเทศญ่ีปุ�นซ่ึงต้ังอยูในภมิูภาคโทโฮคุ 
(TOHOKU) จุดเดนของจังหวัดน้ีท่ีทําใหใครๆ ก็หลงรักก็นาจะเปนเพราะท่ีน่ีมีการ
ผสมผสานท่ีลงตัวระหวางธรรมชาติท่ีสวยงามสมบูรณกับวัฒนธรรมและประเพณีที่
เกาแกของญี่ปุ�น นอกจากน้ีท่ีจังหวัดแหงน้ีก็ยังมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ มีความสงบใน
แบบท่ีเราไมอาจหาไดจากในเมืองใหญๆ  
พิเศษสําหรับฤดูใบไมเปล่ียนสี !!! ณ ทะเลสาบ 5 สี GOSHIKINUMA (โกชิคินุ
มะ) แหงจังหวัด FUKUSHIMA เปนบอน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติโดยมีทั้งหมด 9 
บอดวยกัน!! และดวยความท่ีสถานท่ีแหงน้ีมีความสวยงามมาก ดังน้ันทางประเทศ
ญ่ีปุ�นก็เลยจัดทําเสนทางการเดินศึกษาธรรมชาติท่ีใหเราสามารถเดินผานทั้ง 9 บอ
ได 

 
 
 



 

 

   
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหน่ึงในวัดเกาแกและมีช่ือเสียงของ
จังหวัดฟุกุชิมะ โดยวัดแหงน้ีเปนวัดที่สรางข้ึนมาต้ังแต 1,200 ปกอนและสรางข้ึน
จากไมท้ังหมด นอกจากน้ีวัดแหงน้ียังต้ังอยูบนเนินเขาเล็กๆ ท่ีมีทิวทัศนสวยงาม
สามารถมองเห็นแมน้ํา TADAMI (ทาดามิ) ไดแบบพาโนรามา รวมทั้งยังเปน
สถานที่ท่ีใหกําเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อยางเจาวัว
แดง AKABEKO (อะคาเบโกะ) 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ใหทานไดลองรับประทาน

ขาวหนาหมูทอด สูตรยานาอิสุ อันแสนอรอย ดวยเน้ือหมูคําโตกรอบนอกนุมใน
เน้ือฉ่ํา กับขาวสวยรอนๆ ราดดวยซอสสูตรพิเศษแบบฉบับยานาอิสุรสชาดไม
เหมือนใคร 

บาย นําทานชมหน่ึงในปราสาทท่ีเกาแกของประเทศญ่ีปุ�น ปราสาท TSURUGA (ซึรุ
กะ) หรือปราสาทนกกระเรียน ปราสาทแหงน้ีเปนปราสาทที่มีความเก่ียวของกับ
ซามูไรกลุมเสือขาว BYAKKOTAI ซามูไรกลุมสุดทายของประเทศญ่ีปุ�น 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูขาปู 



 

 

   พักคางคืน ณ  AIZU ASTRAEA HOTEL        หรือเทียบเทา 
พิเศษ !! ณ โรงแรมแหงน้ี ทานจะไดสัมผัสกับการอาบน้ําแรญ่ีปุ�น (ออนเซ็น) เพื่อ
เปนการพักผอนจากการท่ีไดเหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอด
ท้ังวัน การแชน้ําแรธรรมชาติเปนวัฒนธรรมด้ังเดิมและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชา
นาน จนกระทั่งปจจุบันยังคงไดรับการรักษาและสืบทอดตอมากันเปนอยางดี เปนที่
รูจักอยางแพรหลาย และเช่ือวาในน้ําแรน้ันมีแรธาตุซ่ึงชวยใหผิวพรรณและระบบ
การไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 

 
วันจันทรท่ี 18 พ.ย. 62  (3) ชมใบไมเปล่ียนสี ณ จุดชมวิวสะพานไดอิจิเคียวเรียว –  
                                   ชิมไอศครีม CHARCOAL – หมูบานญี่ปุ�นโบราณโออุจิจูคุ–    
                                   หมูบานสุนัขจ้ิงจอก ZAO – เซนได 
   

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ไฮไลทสําหรับการชมใบไมเปล่ียนสีท่ีทานไมควรพลาด !! นําทานชมใบไมเปล่ียนสี 

บริเวณ จุดชมวิวรถไฟสาย TADAMI LINE วิวสะพาน DAIICHI KYOURYOU 
ถือเปนจุดชมวิวที่มีช่ือเสียงเปนอันดับตนๆ ของจังหวัด FUKUSHIMA และในแต
ละวันน้ันจะมีนักทองเที่ยวและชางภาพชาวญ่ีปุ�นจํานวนมากมาดูความสวยงามของ
รถไฟขณะที่กําลังวิ่งบนสะพานโดยมีแมน้ําท่ีกวางใหญ และภูเขาที่สมบูรณเปนฉาก
อยูดานหลัง 
หลังจากน้ัน เราสมนาคุณทานดวยการแจกไอศกรีมCHARCOAL ทานละ 1 แทง
ใหไดล้ิมชิมรส 

 
 
 
 

 
 
ตอไปยัง หมูบานญ่ีปุ�นโบราณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมูบานญี่ปุ�นท่ีมีความ
สวยงามมาก และที่น่ีคือสถานที่ทองเทีย่วที่แมแตคนญี่ปุ�นยังมาเที่ยวเปนจํานวน
มาก โดยประวัติคราวๆ ของหมูบานน้ีก็คือในสมัยเอโดะ ถนนเสนที่ผานหนา
หมูบานแหงน้ีถือเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคาท่ีเช่ือมตอระหวาง
อาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดังน้ันหมูบานแหงน้ีจึง



 

 

กลายเปนแหลงที่พักระหวางทางท่ีไดรับความนิยมมาก เพราะเปนสถานที่ที่มีครบ
ท้ังอาหารและท่ีพัก **หากทานมีเวลา สามารถลองชิมโซบะตนหอม ที่ไมมีท่ีไหน
เหมือน** 
 

 
 
 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  พาทานไปสัมผัสความนารักของบรรดาเขาขนฟูกันอยางใกลชิดก็ไมควรพลาด
หมูบานสุนัข 

จ้ิงจอกซาโอะ (ZAO KITSUNE MURA/ZAO FOX VILLAGE) มีอาณาบริเวณ
ถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจ้ิงจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ซ่ึง
ท่ีน้ีเปดใหเขาชมยาวนานต้ังแตป ค.ศ. 1990 ที่ญ่ีปุ�นน้ันเช่ือวาจ้ิงจอกเปนผูสงสาร
ของ INARI OKAMI เทพเจาชินโตดานความอุดมสมบูรณ 

  
 
 
 
  
 

นําทานเขาสู เมืองเซนได (SENDAI) เปนเมืองใหญและทันสมัย แตความกาวหนา
ในดานตางๆ ของเมืองไดผสมผสานกับธรรมชาติอยางไดสมดุล แมน้ําฮิโรเซะที่
ไหลผานกลาง เมืองเซนได และ ตนเคยะขิที่เขียวชอุมเปนแนวตลอดถนน เปน
ทิวทัศนที่สวยงามที่นาสนใจ ถนนท่ีมีตนไมเรียงราย และสวนสาธารณะใจกลาง
เมืองที่เต็มไปดวยสีเขียว  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักคางคืน ณ  SUZUKIYA RYOKAN HOTEL       หรือเทียบเทา 
พิเศษ !! ณ โรงแรมแหงน้ี ทานจะไดสัมผัสกับการอาบน้ําแรญ่ีปุ�น (ออนเซ็น) เพื่อ
เปนการพักผอนจากการท่ีไดเหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอด
ท้ังวัน การแชน้ําแรธรรมชาติเปนวัฒนธรรมด้ังเดิมและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชา
นาน จนกระทั่งปจจุบันยังคงไดรับการรักษาและสืบทอดตอมากันเปนอยางดี เปนที่



 

 

รูจักอยางแพรหลาย และเช่ือวาในน้ําแรน้ันมีแรธาตุซ่ึงชวยใหผิวพรรณและระบบ
การไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 

   
วันอังคารที่ 19 พ.ย. 62  (4)  ลองเรืออาวมัตสึชิมะ อาวท่ีงดงามที่สุดในโลก   
     ตลาดปลาชิโองามะ - ปราสาทเซนได (ภายนอก)    
            อนุสาวรียของทานไดเมียว - ชอปปم�งมิตซุยเอาทเลต  
   

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานลองเรือรับลมชม อาวมัตสึชิมะ ที่มีเกาะนอยใหญกวา 260 เกาะ ลักษณะ

เกาะเปนแบบหินขาวปกคลุมไปดวยตนสน ทัศนียภาพงดงาม โดยในปค.ศ. 2013 
อาวมัตสึชิมะเคยไดรับรางวัล อาวท่ีงดงามที่สุดในโลก และยังติดอันดับ 1 ใน 3 
จุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดในญ่ีปุ�นอีกดวย   

 
 
 
 

หลังจากน้ันใหทานไดเลือกซ้ือและชิมอาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาชิโองามะ
(SHIOGAMA FISH MARKET) เปนหน่ึงในตลาดปลาทีสํ่าคัญที่สุดแหงหน่ึงของ
ญ่ีปุ�น ศูนยกลางการคาปลาท่ีคึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ ภายในตลาดมีรานคากวา 
140 ราน แตละรานจําหนายอาหารทะเลสด ผลิตภัณฑจากอาหารทะเลแบบแปร
รูป อาหารทองถ่ิน เชน หอยนางรมมัตสึชิมะ(MATSUSHIMA OYSTERS) และ
เคกปลาแบบทองถ่ิน 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือใหทานไดล้ิมลองอาหารทะเลสดๆ 
 

 
 
 
 
บาย นําทานชม (จากภายนอก) ปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือ

ท่ีเรียกวา AOBA CASTLE เน่ืองจากวาตัวปราสาทจริงๆ น้ันไดถูกทําลายไปแลว
และไมไดมีการสรางข้ึนใหมเหมือนกับปราสาทบางแหงของญ่ีปุ�น ท่ีน่ีจึงมีเพียงลาน
กวางๆ แตบนหินแตละจุดน้ันก็มีแผนเหล็กสลักบอกวาตอนน้ีเราอยูหองไหนของ



 

 

ปราสาทในสมัยกอน แวะถายรูป อนุสาวรียของทานไดเมียว (ตําแหนงเจาเมืองใน
สมัยกอน) DATE MASAMUNE  ผูมีฉายาวา ‘มังกรตาเดียว’ เรียกวาเปนคนท่ีมี
ความสนใจทางดานการทูตและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกเปนอยางมาก ซึ่งที่น่ี 
เราจะไดชมวิวทิวทัศนของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกที่สวยงาม 

 
 
 
 
 
 

อิสระชอปปم�ง ณ มิตซุยเอาทเลต ปารค เซนได เอาทเลตที่ใหญท่ีสุดในภูมิภาคโท
โฮกุ ต้ังอยูบริเวณทาเรือเซนได และเต็มไปดวยรานคาตางๆ ท่ีคัดสรรมารวมถึง
รานขายสินคา  แบรนดดังท้ังของญ่ีปุ�นกับแบรนดจากตางประเทศ กวา 100 
รานคา อีกทั้งยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ เคร่ืองด่ืม คาเฟ� สําหรับน่ังพักผอน
สบายๆ หลังจากชอปปم�ง หรือจะเดินเลน ถายรูปวิวชิงชาสวรรคยักษ 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา เพ่ือใหทานชอปปم�งไดอยางตอเน่ือง 
   พักคางคืน ณ HOTEL ROUTE-INN SENDAINAGAMACHI INTER  
หรือเทียบเทา 
 
วันพุธท่ี 20 พ.ย. 62  (5) เซนได – กรุงเทพฯ     
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  เช็คเอาทจากโรงแรมที่พัก นําทานเดินทางสูสนามบิน 
11.15 น. เหนิฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG627 (ใชเวลาเดินทาง 
6.50 ช่ัวโมง) 
  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
16.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ………พรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไม
ครบ อาทิเชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุก



 

 

อยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาดกอน
เดินทางเรียบรอยแลว 

 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ พักหองละ  

2 ทาน 
 
ราคา/ ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา  
8 ป พักกับ
ผูใหญ  
2 ทาน   

พักหองเด่ียว 
เพ่ิม  
ทานละ 

16 พ.ย. – 20 พ.ย.  35,900 33,900 6,900 
  
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาวทางบริษัทฯ    
   ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การชําระคาบริการ 
    2.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000. – บาท ภายใน 3 วันหลังการทําจอง 
    2.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
3. การยกเลิกและคืนคาทัวร 
    3.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจําท้ังหมด  
    3.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
    3.3 ยกเลิกนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาคาทัวร 
    3.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจํา   
         ที่น่ังกับสายการบิน และคามัดจําที่พัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา  
         หรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
    3.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไว  
         ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
    3.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอม คณะ  



 

 

         ถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม และ คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไข
ของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทิปมัคคุเทศก คนขับรถ 1,000 บาท/ทาน/ทริป  
2. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
3. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจาก

รายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน 
4. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง(ถามีการเรียกเก็บ) 
5. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
6. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
7. คาธรรมเนียมวีซาช่ัวคราวเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย ไดรับการ

ยกเวนวีซา) 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 



 

 

การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
อัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน  

ใบไมเปล่ียนสี ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ 
 


