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SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ทา้ลมหนาว 6วัน 4คืน 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 
วนัท่ี 2.  เซนได (สนามบินเซนได) – เมืองมตัสชึิมะ – ชมอ่าวมตัสชึิมะ - วดัโกไดโดะ – จงัหวดัยามากาตะ - กินซงั ออนเซ็น 

วนัท่ี 3.  เมืองซาโอะ – เทือกเขาซาโอะ (นั่งกระเชา้ไฟฟ้าชมสโนวม์อนสเตอร)์ - หมู่บา้นสนุขัจิง้จอก 

วนัท่ี 4.  ฟกูชุิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสรุึกะ - หมู่บา้น โออจูิ จคู ุ– หนา้ผาหินโทโนะ เฮทสรึ ิ
วนัท่ี 5.  ชมเมืองอิซากะ ออนเซ็น - สวนสตรอวเ์บอรร์ี - เมืองเซนได - เซนได อิซมุิ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท - ชอ้ปป้ิงยา่นอิจิบนัโจ  
วนัท่ี 6.  เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG627 11.15-16.05) 

เดนิทาง มีนาคม-เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  61,900.- 



 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) - เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) 
พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.59น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG626 (บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
เซนได (สนามบนิเซนได) - มัตสึชิมะ - ชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - 
ยามากาตะ - กินซัง ออนเซ็น 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 มัตสึชิมะ (Matsushima) ตัง้อยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออ่าวมตัสึชิมะ ที่ติดอนัดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุด

ของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองที่มีชื่อเสียงมาตัง้แต่สมยัอดีต และในปัจจบุนัยงัคงความงามนัน้เอาไว ้ในปีค.ศ. 2013 

เป็นเมืองท่องเที่ยวรมิอ่าวมตัสึชมิะ ที่มีเกาะนอ้ยใหญ่มากมาย ดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่พวกนีช้่วยลดแรงกระแทกของคลื่นยกัษ์ ท า
ใหม้ตัสชึิมะไดร้บัผลกระทบจากสนึามิ ปี 2011 ไม่มากเท่ากบัเมืองรมิทะเลอื่นๆในแถบนี ้และเป็นแหล่งเลีย้งหอยนางรมดว้ย 

 ชมอ่าวมัตสึชิมะ ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น อ่าวนีย้งัไดร้บัรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก” 
รองจากอ่าวของมหาวิหารมงต ์ชาน มิเชล ท่ีประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา และเป็นอ่าวแรก
ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไดร้บัรางวลันี ้ที่นี่จึงเป็นสถานีท่ีซึ่งควรแวะไปเที่ยวชมมากที่สดุแห่งหน่ึงเมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองเซนได 

 

 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวัดขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าให้วัดแห่งนี ้
กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมตัสึชิม่า สรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆท์ี่
ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะถกูน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุทา้ยที่น าออกมาจดัแสดง
คือปี 2006) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 ยามากาตะ(Yamagata) มีพืน้ที่ที่ใหญ่ที่สดุในแถบชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทิศใตข้องภูมิภาคโทโฮคุ เมืองหลกั คือ เมืองยา

มากาตะ มชีื่อเสียงของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอรร์ี่ แหล่งน า้พรุอ้น และความงามของธรรมชาติ 
 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบา้นเรือนดัง้เดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน

ปัจจุบนั โดยอบอวลไปดว้ยบรรยากาศสไตลญ่ี์ปุ่ นช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บา้นที่เรียงรายไปดว้ย เรียวกังไม้
เลียบแม่น า้ยงัคงมีใหเ้ห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี ้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบัติเป็น



 

 

ออนเซ็นก ามะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กนอ้ย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณช่วยรกัษาบาดแผลโดนบาด , บาดแผลไฟไหม,้ โรค
ผิวหนงัเรือ้รงั, โรคเรือ้รงัยอดฮิตของผูห้ญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ีพ่กัโรงแรม Kaminoyama Onsen หรือเทยีบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันที ่3 
เมืองซาโอะ - เทอืกเขาซาโอะ (น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมสโนวม์อนสเตอร)์ -  
หมู่บ้านสุนัขจิง้จอก (Zao Fox Village) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหนึ่งเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามากาตะ และยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดา้นน า้พุรอ้นและสกีรีสอรท์ ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้ื่นชมกับธรรมชาติสองขา้งทางที่ถกูปกคลมุ
ไปดว้ยหิมะในช่วงฤดหูนาว น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อชื่นชมความมหศัจรรยข์องสายลมจากไซบีเรียที่พดัพา
หิมะมาปกคลมุตน้สนจ านวนมาก เกาะเป็นผลึกน า้แข็งก่อตวัเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงท าใหถู้กกล่าวขวญักันว่า
เป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหมิะ ” ใหท้กุท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป SNOW MONSTER  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแห่งซาโอะ หมู่บา้นสนุขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยู่ใกลก้บัเมืองชิโรอิชิในภเูขาของจงัหวดั
มิยากิ เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้นมีสตัวน์านาชนิดกว่า 100 ตวั รวมถึงสนุัขจิง้จอก 6 สายพันธุท์ี่วิ่งไปมาได้
อย่างอิสระในพืน้ที่กว้าง ในประเทศญ่ีปุ่ น สุนัขจิง้จอกเป็นสัตวท์ี่ส  าคัญชนิดหนึ่ง ตัง้แต่ระดับชาวบา้นมีความเชื่อว่าสุนัข
จิง้จอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของ
การเกษตร(ขา้ว, ใบชา) และความเจรญิรุง่เรือง ใหท้่านไดส้มัผสัความน่ารกัของสนุขัจิง้จอก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก Dake Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 

ฟูกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจิ จูคุ -  
หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึร ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จังหวัดฟูกุชิมะ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องภูมิภาคโทโฮะคุ เป็นจังหวดัที่ใหญ่เป็นอันดับสามในญ่ีปุ่ น ที่นี่ยังคงวฒันธรรมญ่ีปุ่ น
แบบดัง้เดิมเอาไวไ้ด ้มีสถานท่ีท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารอรอ่ย รวมถึงเซ็นธรรมชาติที่น่าสมัผสั 

 ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro) เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ที่เมืองอินะวะ
ชิโระ ใจกลางของจงัหวดัฟูกุชิมะ ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ท าใหน้ า้มีลกัษณะของธาตทุี่เป็นกรด
จนส่ิงมีชีวิตไม่สามารถอาศยัอยู่ใตน้ า้ได ้ท าใหน้ า้ใสจนไดร้บัขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพาะฤดู
หนาวที่เราจะไดเ้ห็นภาพทิวเขาหิมะสลบัซบัซอ้นปรากฏบนผิวน า้ใส อีกทัง้สามารถพบเห็นฝงูหงสน์บัรอ้ยตวัที่ลอยอยู่เหนือผิว
น า้ ตัง้แต่พฤศจิกายน – เมษายนของทกุปี  

 
 ชม ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 มีทัง้หมด 5 ชัน้ เต็มไปดว้ยมนตข์ลัง  

และผ่านเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ล่าสดุถกูสรา้งขึน้ใหม่
ในปี ค.ศ. 1964 ปัจจบุนัปราสาทสรุึกะไดเ้ป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวตัิศาสตรข์องเมืองไอส-ุวาคามทัส ุรวมทัง้เครื่องเขินและ



 

 

ดาบโบราณต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลมุตวัปราสาท ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย ส่วนในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิ สามารถชมซากรุะกว่า 1,000 ตน้ในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จดุชมซากรุะท่ีสวยงามที่สดุในญ่ีปุ่ น  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านโออจิู จูคุ เป็นบา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2183 เป็นบา้นพกัในสมยัเอโดะที่ตัง้อยู่ในถนนสาย
ส าคญั ท่ีใชเ้ชื่อมระหว่างเมืองไอสวุาคามสัสึ กับเมืองนิคโก ้ซึ่งปัจจุบนัดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารที่มีของทอ้งถิ่นขึน้ชื่อ 
“โซบะต้นหอม” ที่ชาวญ่ีปุ่ นนิยมรบัประทาน นอกจากนีย้งัมีศาลเจา้และวดัประจ าเมืองโออูจิจูคุ โดยวดัตัง้อยู่ปลายสดุของ
ถนนสายหลกั ใหน้กัท่องเที่ยวจะไดช้มทิวทศันอ์นังดงามของเมืองไดจ้ากบรเิวณดา้นบนของวดั 

 
 

 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หนา้ผาหินท่ีตัง้อยู่ติดกบัแม่น า้โอคาวะ โดยเชื่อกนัว่า หนา้ผาหินแห่งนีม้ีอายุหลายลา้นปี และถูก
ธรรมชาติกัดเซาะในระยะเวลาที่ผ่านมา ท าใหห้นา้ผาแห่งนีม้ีรูปร่าง หนา้ตาที่แปลกประหลาดคลา้ยๆกับเจดียห์ินขนาดยกัษ์ 
ที่นี่มีสะพานแขวน เรียกว่า สะพานฟูจิมิบาชิ ใหเ้ดินชมวิวแม่น า้สีเขียวมรกตสวยงาม แถมยงัไดดู้ร่องหินของหนา้ผา และ
สมัผสักบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติในระยะใกล้ๆ อีกดว้ย นบัเป็นอีกหน่ึงจดุชมที่ทกุท่านไม่ควรพลาด 

 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ีพ่กั Fukushima Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่5 
ชมเมืองอิซากะ ออนเซ็น – เก็บสตรอวเ์บอรร์ี -  เมืองเซนได - เซนได อิซุมิ พรี
เมี่ยม เอาทเ์ล็ท - ช้อปป้ิงย่านอิจิบันโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมเมือง อิซากะ ออนเซ็น (IizakaOnsen) เมืองแห่งน ้าพุรอ้นอันเก่าแก่ที่ที่คุณสามารถเดินเล่นไปรอบๆตัวเมือง และ
เพลิดเพลินไปกับน า้พุรอ้นส่งตรงมาจาก ‘เรียวกัง’ โรงแรมสไตลญ่ี์ปุ่ นดัง้เดิม และบ่ออาบนา้สาธารณะถึง 9 แห่ง บริเวณใจ
กลางเมือง อิซากะออนเซ็น เป็นเมืองน า้พรุอ้นท่ีเต็มไปดว้ยบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีมานานกว่า 2,000 ปี  
ประวัติศาสตรข์องอิซากะ ออนเซ็น มตี านานว่า ยามาโตะ ทาเครุ โนะ มิโคโตะ (ผูก้ลา้ในต านานของญ่ีปุ่ นเมื่อ 2,000 ปี
ก่อน) ไปออกรบทางฝ่ังตะวนัออก เกิดป่วย แต่พอไดแ้ช่น า้รอ้นในแถบนัน้ ก็หายป่วยทนัที ในปี ค.ศ.1689 สมยัเอโดะ นกัแต่ง
กลอนชื่อมตัสโึอะ บะโชไดม้าที่นี่ดว้ย 

 

 น าท่านเก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจากตน้มาทานไดแ้บบไม่อัน้ ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอรอ่ยฉ ่าถูกใจแน่นอน  เป็นหน่ึง
ในกิจกรรมช่วงฤดหูนาวของเมืองอิซากะ ออนเซ็น ที่ไม่ควรพลาด (ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรรี์ได้นานถึง 30 นาท)ี 

 

 เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัอย่างจุใจ กับศูนย์
รวมรา้นแบรนดช์ื่อดังต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 

Adidas และอื่นๆ และยงัมีรา้นอาหารมากมายใหท้่านไดเ้ลือกทานอย่างอิ่มอรอ่ย 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ย่านอิจิบันโจ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบดว้ยถนนชอ้ปป้ิงหลายสาย จึงไดช้ื่อว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่



 

 

ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองขา้งทางของถนนนั้นเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น ของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขาย
สินคา้แฟชั่นพวกเสือ้ผา้ รองเทา้เครื่อง ประดบั รา้นขายยา รา้นขายสินคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสตม์าสที่จะมีการจดัแสดงไฟไวต้ลอดเสน้ทาง รวมทัง้มีการตัง้ตน้คริสตม์าสและประดบัไฟ
เอาไวต้ามจดุต่างๆ พรอ้มดว้ยเสียงเพลงที่เขา้กบับรรยากาศ 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก Sendai Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินเซนได 

 ถึง สนามบินเซนได ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
11.15 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627  (บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 
16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ** 
  



 

 

 
 

ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์
เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 

ราคาแนะน าเพยีง :  SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ท้าลมหนาว 6 วัน 4 คืน 

 โดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 

 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วันที ่31 มี.ค.-05 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 59,900.- 9,900.- 46,900.- 

วันที ่07-12 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 59,900.- 9,900.- 46,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 



 

 

     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดั
จ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า 
หรือ ค่าทัวรทั์ง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไว้
ในรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมาย
และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุก
ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจ
มีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย
การบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 



 

 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทาง
บรษิัทได ้**  
-เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

    -เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า 
ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน 

 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

 



 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 

**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 

ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบติัเพื่อการพ านกัระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


