
 

 

รหัสทัวร ZET1902912 
ทัวรญี่ปุ�น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน [TG] 
ชมความงามหมูบานโอจิ จูคุ บานโบราณสําคัญในยุคเอโดะ  
สัมผัสความนารักของสุนัขจิ้งจอก ณ หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ  
ชมความสวยงามของเมืองน้ําพุรอน ณ หมูบานกินซังออนเซน 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ 
 
21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคานเตอร D เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานข้ันตอนการเช็คอิน 
23.59 น. เหิรฟ�าสูเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG626 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
 

วันที่สอง สนามบินเซนได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมูบานโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินา
วะชิโระ – เมืองฟุกชิุมะ - อิออน มอลล 

 
07.40 น.   ถึง เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นประเทศญี่ปุ�นเร็วกวาประเทศไทย 2 

ช่ัวโมงโดยประมาณ) หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรแลว นําทานชมบริเวณภายนอก 
ปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน เปนเพียงแหงเดียวท่ียังคงเอกลักษณ
ด้ังเดิมของญีปุ่�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซ ึ
ต้ังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซึ เดิมมีช่ือวา ปราสาทคุโระคะวะ สราง
ข้ึนในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แตเกดิแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําให
ปราสาทเสียหายหนักและไดมีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 
ช้ันเทาน้ัน ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังท้ิงรองรอยของเหลานักรบ
ซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ท่ีไดเลือกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานที่น้ี (ไมรวมคาเขา
ชมทานละ 410 เยน) 

 



 

 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูค ุบานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญ

ในยุคเอโดะถูกสรางเมือ่หลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญีปุ่�นโบราณที่มุงหลังคา
ทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี
บานโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม
สะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงท่ีพัก ต้ังขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อวา
ถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.
2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรบัการข้ึนทะเบียนเปนเขตอนุรักษส่ิงปลกูสรางอัน
ทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรบัการ
บูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพ้ืนเมือง รานอาหาร
และท่ีพักแบบญี่ปุ�นเพ่ือดึงดูดนักทองเทีย่ว ปจจุบันมีนักทองมาเย่ียมชมหมูบานน้ี
กวา 1.2 ลานคนตอป (ไมรวมคาเขาชม โออุจิจูคุ มะชินะมิ เท็นจิคัง ทานละ 250 
เยน) 

 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบอินาวะชิโระ ทะเลสาบอินะวะชิโระ เปนทะเลสาบที่มี
ขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่�น ต้ังอยูท่ีเมอืงอินะวะชิโระ ใจกลางของ
จังหวัดฟุคุชมิะ และเปนทางเขาสูอุทยานแหงชาติบันได อะซะฮี  ซึ่งเปนเทือกเขาที่
มีช่ือเสียงในแถบน้ี  ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทําใหน้ํา
มีลักษณะของธาตุท่ีเปนกรดจนสิง่มีชีวติไมสามารถอาศัยอยูใตน้ําได สงผลใหน้ําใส
จนไดรับขนานนามวา “ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค” โดยเฉพาะฤดหูนาวท่ีเราจะได
เห็นภาพทิวเขาหิมะสลับซับซอนปรากฏบนผิวน้ําใส อีกทั้งสามารถพบเห็นฝูงหงส
ไดตั้งแตพฤศจกิายน – เมษายนของทุกป ภาพของฝูงหงสนับรอยตัวท่ีลอยอยู
เหนือผิวน้ําจึงเปนภาพที่คุนตาของทะเลสาบแหงน้ี 
 

 
 

 จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา อิออน มอลล ซึ่งเปนหางสรรพสินคา
ขนาดใหญของญี่ปุ�น มสิีนคามากมายหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อกัน ไมวา
จะเปนโซนเคร่ืองซําอางค ของใชเด็ก ของเลน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ยาสามญั



 

 

ประจําบานหรือแมกระท่ังผลไมสดๆจากไรของญี่ปุ�นก็มีจําหนายท่ีน่ีดวยเชนกัน  
พิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน ซึ่งเปน
รานยอดฮิตของคนญี่ปุ�นกันเลยทเีดียว    

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย   
พักที ่  โรงแรม HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรอืระดับเดียวกัน    
 
วันที่สาม      หมูบานสุนัขจ้ิงจอก - ภูเขาซาโอะ (น่ังกระเชาไฟฟ�า) - อิสระเลนสกี ณ ซาโอะ สก ี

ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน - ชอปปم�ง ณ ถนนคลิสโรด 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตาราง
ฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ หลากส ีที่ญี่ปุ�นน้ันเช่ือวาจิ้งจอก
เปนผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอุดมสมบูรณ ที่น่ีแบง
ออกเปนสองโซน คือโซนสัตวที่อยูในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระตาย มา สุนัขจ้ิงจอก 
ซึ่งสามารถใหอาหารได กบัโซนเปดท่ีมีจ้ิงจอกเดินไปมา อิสระใหทานชมความ
นารัก ขนฟูตัวนุมของสนัุขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวัง เน่ืองจากสุนัขจ้ิงจอก
ถึงจะเปนแบบเลี้ยง แตบางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดังน้ัน ควรปฏบัิติตามคูมือ
การทองเท่ียวท่ีทางเจาหนาท่ีของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด และหากตองการ
ถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะตองแจงเจาหนาทีห่รืออยูในสายตาเจาหนาที่ทกุ
ครั้ง ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของตัวนักทองเที่ยวเอง  

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาซาโอะ เปนภูเขาไฟที่ต้ังอยูเปนแนวกันพรมแดน
ระหวาง Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝم�งจังหวดัยามากาตะ 
และเปนจุดหมายปลายทางหลกัของนักทองเท่ียวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงาม
ตลอดทั้งป นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�าซาโอะ ที่จะพาคุณไตจากดานลางของเขาซา
โอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ (รวมคาข้ึนกระเชา) ในชวงฤดูหนาวหิมะจะปกคลมุท่ัว
พื้นที่เปนสีขาวโพลน ชมปศาจหิมะ หรือภาษาญี่ปุ�นเรียกวา จูเฮียว ซึง่เปนน้ําแข็งที่
เกิดจากจะสะสมของหิมะทีต่กลงมาจนกอตัวเปนรูปรางตางๆ พออยูรวมๆ กัน ดู
ราวคลายกับปศาจ และในเวลากลางคนืยังมกีารเปดไฟไลทอัพเพิ่มความสวยงาม
อีกดวย  

 
จากน้ันอิสระใหทานเลนสกี ณ ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอรท เปนหน่ึงในสถานที่
เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น ลานสกีขนาดใหญทีม่ีกิจกรรมใหเลนหลากหลายเหมาะทั้งกับ
ผูท่ีมีทักษะ หรือผูที่ไมเคยเลนสกีมากอน ที่น่ีโดงดังดวยคุณภาพของหิมะที่ละเอียด
เบาราวผงแป�ง หรือท่ีเรียกวาพาวเดอรสโนว (powder snow) ราคาไมรวมคาเชา
ชุดและอุปกรณสําหรับลานสก ี(***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลีย่นแปลงได 
เน่ืองจากในวันท่ีสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยตอการชมปศาจหิมะ อาจปรับไปยัง
สถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนทดแทน โดยจะปรับไปเลนสกีที่อ่ืนทดแทนดวยเชนกัน) 
 



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู กินซังออนเซน ซึ่งเปนเมืองน้ําพุรอนท่ีเงียบสงบในภูเขา
ของจังหวัดยามากาตะ ซึง่เดิมเปนพ้ืนที่รอบเหมอืงแรเงินที่ไดปรับปรุงและพัฒนา
ใหม มช่ืีอเสียงเปนอันดับตนๆของประเทศญีปุ่�นวาเปนเมืองออนเซนที่สวยงาม
ที่สุดดวยหองพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองขางทางของแมน้ํา ใจกลางเมือง
กินซงัออนเซน ถูกจัดใหเปนเขตเดินเทาเทาน้ัน เน่ืองจากถนนแคบ และไมมีท่ี
สําหรับจอดรถ จึงทําใหเมืองแหงน้ีเงียบสงบมากขึ้น โดยเฉพาะชวงเย็น เรียวกัง
ตางเปดไฟสีสมสวางดวยตะเกียงกาซ และในฤดูหนาวทัศนียภาพก็จะดูสวยงามข้ึน
ดวยหิมะตามทางเดินและหลังคา  ดานหลังของเมืองยังมีน้ําตกสูง 22 เมตร ท่ีฐาน
ของน้ําตกเคยเปนหน่ึงในทางเขาเหมืองเงินที่ถูกสรางขึ้นมานานกวา 500 ปแลว 
ทําหนาท่ีเปนทางเขาหลักในสมัยตนเอโดะ นักทองเท่ียวสามารถเดินเขาชมอุโมงค
ภายในไดไกลประมาณ 20 เมตรเทาน้ัน 

 



 

 

 
 
จากน้ันเดินทางสู เซนได  เปนเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเปนเมืองที่มี
ความเจริญและมีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุไดรบัฉายาวา เมอืงแหงตนไม 
เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงทั่วเมอืงท่ีเต็มไปดวยตนไมใหญรมร่ืน เซนไดมี
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม หางสรรพสินคา 
แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมาย จากน้ันอิสระชอปปم�งถนนค
ลิสโรด ถนนสายช็อปปم�งท่ีใหญที่สุดของเมือง มีสินคาใหเลือกหลากหลายต้ังแต
อาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนยเกมส ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮ
เอน  

ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก  โรงแรม MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน    
 
วนัที่ส่ี  ซากปราสาทเซนได - รูปปم�นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ชอปปم�งมติซยุ เอาทเล็ท  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ สรางขึน้ในป 1600 โดยขุน
นางนามวา ดาเตะ มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกันเมือง ปราสาทแหงน้ี
ลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภูเขาและป�าซ่ึงยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ แมปจจบัุน
เหลือเพียงเศษซาก แตกําแพงหินและประตูนั้นไดรับการบูรณะข้ึนใหมอีกคร้ัง จาก



 

 

ทําเลท่ีต้ังของบริเวณปราสาท ทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงามของเมือง
เซนได (ไมรวมคาเขาชมพิพิธภัณฑทานละ 700 เยน) 

 
จากน้ันนําทานชม รูปปم�นไดแคนนอน  หรือเจาแมกวนอิม ที่เซนได เปนหน่ึงในสิบ
รูปปم�นที่สูงท่ีสุดในโลก รูปปم�นเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ต้ังอยูทางเหนือของเมือง
เซนไดมีความสูง 100 เมตร สามารถเขาไปภายในรูปปم�นได ภายในท่ีแบงออกเปน 
12 ช้ันมีพระพุทธรูป 108 องคประดษิฐานอยู สามารถขึน้ลิฟทไปถึงชั้นบน และ
สามารถมองเห็นตัง้แตตัวเมืองเซนไดไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟก (ไมรวม
คาขึ่นลิฟททานละ 500 เยน) 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน วดัโกไดโดะ เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือมตัสึชิมะ 
เน่ืองจากต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดน ทําใหวัดแหงน้ีกลายเปนสัญลกัษณของเมือง
มัตสึชิมะ ถกูสรางขึ้นในป 807 เปนท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ซ่ึงกอต้ัง



 

 

โดยพระสงฆท่ีกอต้ังวัดซอิูกันจิ โดยรูปปم�นจะถกูนํามาใหประชาชนไดชมกันทุกๆ 
33 ป   อาคารปจจบุันไดรับการบรูณะฟم�นฟูขึ้นในป 1604 โดยขุนนางทองถิ่น 
Date Masamune ดานนอกอาคารตกแตงดวยไมแกะสลักเล็กๆรูป 12 นกัษตัร
ตามปฏิทินจันทรคติ โดยแบงเปนดานละ 3 นักษัตร โชคดีท่ีในเหตุการณสึนามิและ
แผนดินไหวป 2011 วดัโกไดโดะไมไดรบัความเสียหายใดใด 

 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งทีม่ิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟช่ัน
ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนด
ดังถึง 128 แบรนด อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนต้ังแตสินคาแฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถงึ
อุปกรณกฬีา และสนิคาทั่วไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ท่ี
จุได 650 ท่ีน่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพ้ืนท่ีที่มีสินคา
ทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก  โรงแรม MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน    
 
วันทีห่า         สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินเซนได เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
11.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพ ฯ โดยเท่ียวบินที่ TG627 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
16.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 
 
อัตราคาบริการ 
 
 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 
(เด็กอายุต่ํา
กวา12ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุต่ํา
กวา12ป) 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 
เครื่องบิน 

08 – 12 กมุภาพันธ  
2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

15 – 19 กมุภาพันธ 
2563 35,999 33,999 32,999 8,000 23,999 

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 
2563 35,999 33,999 32,999 8,000 23,999 

07 – 11 มีนาคม 
2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

14 – 18 มีนาคม 
2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

21 – 25 มีนาคม 
2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันที่มรีายการทองเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเทีย่วทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอ
ทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วนักอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทัจะ
ไมคืนมดัจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้ เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบนิเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนทีเ่หลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทวัรจัดเตรียมให 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวซีา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
เง่ือนไขการชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซีต่องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซีต่องการขอรับเงนิคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน



 

 

คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมเีงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยดุนักขตัฤกษ ตองยกเลิก
การเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวนัเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
3. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรอืผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถอืวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมนัีกทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวซีา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเทีย่วหรอืเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวที่มไิดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏวิติั  อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบนิ คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมอํีานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซปิลอ็คปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกบัอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกฬีาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญีปุ่�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผกั ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลานี ้
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรบัในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 


