
 

 

รหัสทัวร ZET1903655 
ทัวรญี่ปุ�น เซนได อิวาเตะ ไอสุ ฟกุุชิมะ 6 วัน 4 คืน (TG) 
เมืองอิวาเตะ   วัดจูซนจิ   หมูบานเอะสะชิ   ฟูจิวาระ   ปราสาทสึรุงะ    
เมืองไอสุ   หมูบานโออุจิ   เมืองฟุกุชิมะ   หมูบานสุนัขจิ้งจอก    
สกีออนเซนนรีสอรท   กินซังออนเซน   ซากปราสาทเซนได 
รูปปم�นไดแคนนอน   ชอปปم�งมิตซุย   เอาทเล็ท  ถนมคลสิโรด    
  

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูมิ  
 
21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคานเตอร D เพ่ือเตรียมตัวเดนิทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
23.59 น. เหิรฟ�าสูเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG626 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 

 
 
 

วันที่สอง สนามบินเซนได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิ
ออน มอลล 

07.40 น.   ถึง เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นประเทศญี่ปุ�นเร็วกวาประเทศไทย 2 
ชั่วโมงโดยประมาณ) หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูเมืองอิวา
เตะ (Iwate) ตั้งอยูในภูมิภาคโทโฮคุ เปนเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามและมีมรดก
โลกที่นาสนใจ นําทานสู วัดจูซนจิ ตั้งอยูในเมืองฮิราอิซุมิ จ.อิวาเตะ เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ กอตั้งขึ้นในป 850 เปนวัดของ
พระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบดวยอาคารตางๆ สิบกวาหลังในพื้นที่ขนาด
ใหญ แตหลังจากการลมสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปจจุบัน
จึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง บริเวณที่ตั้งของวัดชูซนจินั้น ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกในป 2011 อีกดวย  



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

นําทานเดินทางสู หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara Heritage 
Park) ที่ น่ีจะเปนหมูบานโบราณในบรรยากาศประวัติศาสตรสมัยเฮอัน เปน
สถานที่สําหรับถายภาพยนต ละครทีว ีมากกวา 200 เร่ืองดวยกัน นอกจากจะเดิน
ชมบรรยากาศสไตลยอนยุคแลวน้ัน ภายในยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เชน 
การแตงกายเปนขุนนางสมัยเฮอัน (มีแบบฟรีและเสียเงินเพิ่มเติม) การแตงกาย
แบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝกยิงธนู นอกจากน้ียังมี
โซนถายภาพแบบ ART 3 มิติ อีกดวย  

 



 

 

 จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา อิออน มอลล ซึ่งเปนหางสรรพสินคา
ขนาดใหญของญี่ปุ�น มีสินคามากมายหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อกัน ไมวา
จะเปนโซนเครื่องสําอาง ของใชเด็ก ของเลน เสื้อผา กระเป�า รองเทา ยาสามัญ
ประจําบานหรือแมกระทั่งผลไมสดๆจากไรของญี่ปุ�นก็มีจําหนายที่น่ีดวยเชนกัน  
พิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน ซึ่งเปน
รานยอดฮิตของคนญี่ปุ�นกันเลยทีเดียว    

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก โรงแรม HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน  หลังเช็คอิน

เขาที่พักใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชนํ้าแร
แลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่สาม ปราสาทสึรงุะ - เมืองไอสุ - หมูบานโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - 

เมืองฟุกุชิมะ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชม ปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน เปนปราสาทเพียง
แหงเดียวที่ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปน
สัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิม
มีชื่อวา ปราสาทคุโระคะวะ สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แตเกิด
แผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมีการบูรณะและ
ปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเทาน้ัน ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณ
สถานที่ยังทิ้งรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลิดชีพ
ตัวเองลง ณ สถานที่น้ี (ไมรวมคาเขาชมทานละ 410 เยน) 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญ

ในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณที่มุงหลังคา
ทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี
บานโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม
สะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ตั้งขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อวา
ถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.
2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอัน
ทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการ
บูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพ้ืนเมือง รานอาหาร
และที่พักแบบญี่ปุ�นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ี
กวา 1.2 ลานคนตอป (ไมรวมคาเขาชม โออุจิจูคุ มะชินะมิ เท็นจิคัง ทานละ 
250 เยน) 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบอินาวะชิโระ ทะเลสาบอินะวะชิโระ เปนทะเลสาบที่มี
ขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูที่เมืองอินะวะชิโระ ใจกลางของ
จังหวัดฟุคุชมิะ และเปนทางเขาสูอุทยานแหงชาติบันได อะซะฮี  ซึ่งเปนเทือกเขาที่
มีชื่อเสียงในแถบน้ี  ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทําใหน้ํา
มีลักษณะของธาตุที่เปนกรดจนสิ่งมีชีวิตไมสามารถอาศัยอยูใตน้ําได สงผลใหน้ําใส
จนไดรับขนานนามวา “ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค” โดยเฉพาะฤดูหนาวที่เราจะได
เห็นภาพทิวเขาหิมะสลับซับซอนปรากฏบนผิวน้ําใส อีกทั้งสามารถพบเห็นฝูงหงส
ไดตั้งแตพฤศจิกายน – เมษายนของทุกป ภาพของฝูงหงสนับรอยตัวที่ลอยอยู
เหนือผิวน้ําจึงเปนภาพท่ีคุนตาของทะเลสาบแหงน้ี 
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ฟูกุชิมะ สเตช่ัน ซึ่งเปนศูนยรวมรานอาหารมากมาย
หลากหลายชนิด ขอแนะนําใหลองมาชิมความสดของอาหารทะเล ถือวาเปนอีก
อยางที่มีชื่อเสียงรูกันทั่วเกาะญี่ปุ�น ทั้งซาชิมิ ขาวหนาปลาดิบสดๆ ซูชิ ความ
ไดเปรียบของจังหวัดที่สามารถจับปลาได เอง คือ จะมีเน้ือกุงหอยปูปลาที่
หลากหลาย และทานไดในราคาที่ถูกกวาเมืองใหญอยางโตเกียว 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที่ โรงแรม HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือระดับเดยีวกัน   
 
วันที่สี่      หมูบานสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นัง่กระเชาไฟฟ�า) –  
อิสระเลนสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได - กินซังออนเซน - ชอปปم�ง ณ ถนนคลิสโรด 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตาราง
ฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ที่ญี่ปุ�นน้ันเชื่อวาจิ้งจอก
เปนผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอุดมสมบูรณ ที่น่ีแบง
ออกเปนสองโซน คือโซนสัตวที่อยูในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระตาย มา สุนัขจิ้งจอก 
ซึ่งสามารถใหอาหารได กับโซนเปดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระใหทานชมความ
นารัก ขนฟูตัวนุมของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวัง เน่ืองจากสุนัขจิ้งจอก
ถึงจะเปนแบบเล้ียง แตบางตวัยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดังน้ัน ควรปฏิบัติตามคูมือ
การทองเที่ยวที่ทางเจาหนาที่ของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด และหากตองการ
ถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะตองแจงเจาหนาที่หรืออยูในสายตาเจาหนาท่ีทุก
ครั้ง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของตัวนักทองเที่ยวเอง  

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาซาโอะ เปนภูเขาไฟที่ตั้งอยูเปนแนวกันพรมแดน
ระหวาง Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝم�งจังหวัดยามากาตะ 
และเปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเท่ียวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงาม
ตลอดทั้งป นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�าซาโอะ ที่จะพาคุณไตจากดานลางของเขา
ซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ (รวมคาขึ้นกระเชา) ในชวงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุม
ทั่วพื้นที่เปนสีขาวโพลน ชมปศาจหิมะ หรือภาษาญี่ปุ�นเรียกวา จูเฮียว ซึ่งเปน
น้ําแข็งทีเ่กิดจากจะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนกอตัวเปนรูปรางตางๆ พออยูรวมๆ 
กัน ดูราวคลายกับปศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปดไฟไลทอัพเพิ่มความ
สวยงามอีกดวย  

 
 

 อิสระใหทานเลนสกี ณ ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอรท เปนหน่ึงในสถานที่เกาแกที่สุด
ของญี่ปุ�น ลานสกีขนาดใหญทีม่ีกิจกรรมใหเลนหลากหลายเหมาะทั้งกับผูที่มีทักษะ 
หรือผูที่ไมเคยเลนสกีมากอน ที่น่ีโดงดังดวยคุณภาพของหิมะที่ละเอียดเบาราวผง
แป�ง หรือที่เรียกวาพาวเดอรสโนว (powder snow) ราคาไมรวมคาเชาชุดและ
อุปกรณสําหรับลานสกี (***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
เน่ืองจากในวันที่สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยตอการชมปศาจหิมะ อาจปรับไป
ยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นทดแทน โดยจะปรับไปเลนสกีที่อื่นทดแทนดวยเชนกัน) 
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู กินซังออนเซน ซึ่งเปนเมืองน้ําพุรอนที่เงียบสงบในภูเขา
ของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเปนพื้นที่รอบเหมืองแรเงินที่ไดปรับปรุงและพัฒนา
ใหม มีชื่อเสียงเปนอันดับตนๆของประเทศญี่ปุ�นวาเปนเมืองออนเซนที่สวยงาม
ที่สุดดวยหองพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองขางทางของแมน้ํา ใจกลางเมือง
กินซังออนเซน ถูกจัดใหเปนเขตเดินเทาเทาน้ัน เน่ืองจากถนนแคบ และไมมีที่
สําหรับจอดรถ จึงทําใหเมืองแหงน้ีเงียบสงบมากขึ้น โดยเฉพาะชวงเย็น เรียวกัง
ตางเปดไฟสีสมสวางดวยตะเกียงกาซ และในฤดูหนาวทัศนียภาพก็จะดูสวยงามขึ้น
ดวยหิมะตามทางเดินและหลังคา  ดานหลังของเมืองยังมีน้ําตกสงู 22 เมตร ที่ฐาน
ของน้ําตกเคยเปนหน่ึงในทางเขาเหมืองเงินที่ถูกสรางขึ้นมานานกวา 500 ปแลว 
ทําหนาที่เปนทางเขาหลักในสมัยตนเอโดะ นักทองเที่ยวสามารถเดินเขาชมอุโมงค
ภายในไดไกลประมาณ 20 เมตรเทาน้ัน 



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสูยานชอปปم�งขนาดใหญที่ไมแพ ยานดัง ๆ ของเมืองอ่ืน 
เรียกไดวาชินไซบาชิแหงโอซากา หรือจะเปนชินจูกุแหงโตเกียว มีอะไรที่น่ีก็มี
เชนเดียวกัน ยานชอปปم�งที่น่ีก็คือ Clis Road อยูใจกลางเมืองเซนได เปนถนน
สายชอปปم�งที่ใหญที่สุดของเมืองเซนได หางจากสถานีรถไฟ JR Sendai เพียง
ไมกี่รอยเมตร มีรานคาตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปน Daiso, Aeon, ABC Mart, 
Donqi, Matsumoto , H&M , ABC MART , ZARA , UNIQLO รานสินคา
แบรนดเนมมือสอง ฯลฯ เปนตน  

 
 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที่  โรงแรม HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน   



 

 

วันที่หา ซากปราสาทเซนได - รปูปم�นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ –  
 ชอปปم�งมิตซุย เอาทเล็ท  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ สรางขึ้นในป 1600 โดย
ขุนนางนามวา ดาเตะ มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกันเมือง ปราสาทแหงน้ี
ลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภูเขาและป�าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ แมปจจุบัน
เหลือเพียงเศษซาก แตกําแพงหินและประตูน้ันไดรับการบูรณะขึน้ใหมอีกครั้ง จาก
ทําเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมือง
เซนได (ไมรวมคาเขาชมพิพิธภัณฑทานละ 700 เยน) 

 
จากนั้นนําทานชมรูปปم�นไดแคนนอน  หรือเจาแมกวนอิม ที่เซนได เปนหน่ึงในสิบ
รูปปم�นที่สูงที่สุดในโลก รูปปم�นเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูทางเหนือของเมือง
เซนไดมีความสูง 100 เมตร สามารถเขาไปภายในรูปปم�นได ภายในที่แบงออกเปน 
12 ชั้นมีพระพุทธรูป 108 องคประดิษฐานอยู สามารถขึ้นลิฟทไปถึงชั้นบน และ
สามารถมองเห็นตั้งแตตัวเมืองเซนไดไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟก (ไมรวมคาขึ้น
ลิฟททานละ 500 เยน) 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน วัดโกไดโดะ เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือมัตสึชิมะ 
เน่ืองจากตั้งอยูในตําแหนงที่โดดเดน ทําใหวัดแหงน้ีกลายเปนสัญลักษณของเมือง
มัตสึชิมะ ถูกสรางขึ้นในป 807 เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค  

ซึ่งกอต้ังโดยพระสงฆที่กอต้ังวัดซูอิกันจิ โดยรูปปم�นจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกัน
ทุกๆ 33 ป   อาคารปจจุบันไดรับการบูรณะฟم�นฟูขึ้นในป 1604 โดยขุนนาง
ทองถิ่น Date Masamune ดานนอกอาคารตกแตงดวยไมแกะสลักเล็กๆรูป 12 
นักษัตรตามปฏิทินจันทรคติ โดยแบงเปนดานละ 3 นักษัตร โชคดีที่ในเหตุการณสึ
นามิและแผนดินไหวป 2011 วัดโกไดโดะไมไดรับความเสียหายใดใด 

 



 

 

จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่น
ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนด
ดั งถึ ง  128 แบ รน ด  อ าทิ เช น  Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่
จุได 650 ที่น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคา
ทองถิ่นและสนิคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที่  โรงแรม HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน   
 

วันที่หก         สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินเซนได เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
11.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ TG627 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง 
16.05 น. ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
  

 
กําหนดการเดนิทาง 

 
ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เดก็อายุตํ่า
กวา12ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เดก็ไมมีเตียง 
(เด็กอายุตํ่า
กวา12ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวม

ตั๋ว 
เคร่ืองบิน 

21 – 26 มกราคม 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999 
28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999 
04 – 09 กมุภาพันธ 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999 
11 – 16 กุมภาพันธ 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999 
18 – 23 กุมภาพันธ 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999 
03 – 08 มีนาคม 2563 41,999 39,999 38,999 10,000 29,999 

10 – 15 มีนาคม 2563 41,999 39,999 38,999 10,000 29,999 

17 – 22 มีนาคม 2563 41,999 39,999 38,999 10,000 29,999 

 
บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
 

***คาบรกิารขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 4500 เยน /ทริป/
ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
 
 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่ว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจดัเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานกัใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ พรอมคณะ    
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามทีร่ะบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบใุนรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีปุ่�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศพัททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิน่ ทานละ 4500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรอืเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครือ่งบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบรษิัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 


