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วนัองัคารท่ี 10 ธ.ค. 62 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – เซนได (ประเทศญ่ีปุ่น)   

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 แถว C 

สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ

ก่อนออกเดินทาง  

23.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 626  

(ใชเ้วลาบิน 5.40 ชม.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

วนัพุธท่ี 11 ธ.ค. 62 (2) สนามบินเซนได – หมู่บา้นออนเซ็นกินซงั – ล่องเรือแม่น ้าโมกามิ พรอ้มเพลง 

  ญ่ีปุ่นขบักล่อม – ตามรอยละครดัง่ดวงหฤทยั BUNSHOKAN – ปราสาทยามากะตะ 

   - แช่ออนเซ็น 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซนได ประเทศญ่ีปุ่น *** ส  าคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั (เวลาทอ้งถ่ิน

เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการ

นัดหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ... 

เชา้ นําท่านสู ่หมู่บา้นสุดโรแมนติก GINZAN ONSEN หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆ กลางหุบเขา ประวติัยาวนาน

กวา่ 100 ปี โดยหมู่บา้นน้ีเดิมที เป็นหมู่บา้นเหมืองแรม่าก่อน หลงัปิดการทาํเหมืองไป ก็กลายมาเป็น

หมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ไดร้บัความนิยมทั้งจากคนไทยและต่างชาติ บรรยากาศหมู่บา้นท่ีเหมือน

หลุดมาจากสมยัเอโดะ 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านล่องเรือในแม่น ้าโมกามิ (MOGAMI RIVER) เป็นแม่น้ําสายหลกัของจงัหวดัยามากาตะ ในอดีต

ไม่มีถนน แม่น้ําจึงเป็นเสน้ทางการขนสง่ ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเชน่ ดอกคําฝอยและขา้วไปยงั OSAKA และ 

EDO (TOKYO) ระหวา่งลอ่งเรือจะขบัรอ้งเพลงท่ีแต่งโดยกวีท่ีมีชื่อเสียงในยุคน้ันไปดว้ย ในยุคปัจจุบันได้

ร้ือฟ้ืนวฒันธรรมการลอ่งเรือขึ้ นมาใหม่อีกครั้ง โดยการแลน่เรือจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
 

 
 

จากน้ันนําท่านตามรอยละคร ดัง่ดวงหฤทัย เวอรช์ัน่ใหม่ท่ีกําลังจะมีกําหนดฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 

เร็วๆ น้ีซ่ึงถ่ายทาํกันท่ี BUNSHOKAN (บุนโชคัง) อาคารอิฐสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองสข์องอังกฤษ 

ก่อสรา้งขึ้ นในปีไทโชท่ี 5 (ค.ศ. 1916) ซ่ึงแต่เดิมในอดีตถกูใชเ้ป็นศาลาว่าการจังหวดั และหอประชุม

สภาในปีโชวะท่ี 59 (ค.ศ. 1984) ไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสาํคัญของ

ประเทศญ่ีปุ่น ตลอดระยะเวลานับ 10 ปี ตั้งแต่ปีโชวะท่ี 61 ไดมี้การอนุรกัษ์และบรูณะอาคารใหเ้หมือน

ของเดิมมากท่ีสุด ใกล้ๆ  กนัน้ันคือ ปราสาทยามากะตะ และ สวนคาโจ (KAJO PARK) สวนสาธารณะ

ท่ีเป็นท่ีนิมยมในทุกฤด ู 
 

 
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัคา้งคืน ณ HOTEL LUCENT TAKAMIYA        หรือเทียบเท่า 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหง่น้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน้ําแรญ่ี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพกัผ่อนจาก

การท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ําแร่ธรรมชาติเป็น

วฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากนัเป็นอยา่งดี เป็นท่ีรูจ้กัอยา่งแพรห่ลาย และเชื่อว่าในน้ําแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผิ้วพรรณและ

ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 

 

https://www.marumura.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-osaka/
https://www.marumura.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7


    

- 3 - 

 

วนัพฤหสับดีที่ 12 ธ.ค. 62 (3) ยามากะตะ – นัง่กระเชา้ชมทุ่งปีศาจน ้าแข็ง (SNOW MONSTER) – ลิ้ มลองเน้ือ

โยเนซาว่า – ฝึกท าตุก๊ตาญ่ีปุ่นโคเคชิหน่ึงเดียวในโลก – ฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็น     

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านชม ปีศาจน ้าแข็งกัน (SNOW MONSTER) โดยข้ึนกระเชา้ไปสู่ ยอดเขาซาโอะ (MT. ZAO 

ROPEWAY) เพ่ือชมปีศาจน้ําแข็ง (ICE MONSTER หรือภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า จุเฮียว JUHYO) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีเกิดจากลมเย็นบวกกบัปริมาณหิมะท่ีตกจนเป็นเกร็ดน้ําแข็งเกาะอยูต่ามใบ

ตน้สน จนกลายเป็นรปูรา่งคลา้ยกบัมนุษยหิ์มะ  

 
 

... จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโยเนซาว่า (YONEZAWA) จังหวดัยามางาตะ เป็นจังหวัดท่ีมีความ

หลากหลายและมีอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เต็มไปดว้ยภูเขา แม่น้ํา และทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! ใหท่้านไดล้ิ้มลอง เน้ือโยเนซาว่า ไม่มีคนใน

ญ่ีปุ่นคนไหนท่ีไม่รูจ้กัชื่อน่ี! “เน้ือโยเนซาว่า” เป็นหน่ึงในสามของเน้ือชั้นเลิศท่ีน่าภาคภูมิใจของญ่ีปุ่น 

ท่ีมีศกัด์ิศรีทดัเทียมกบัเน้ือชื่อดงัอยา่ง เน้ือโกเบ และ เน้ือมตัสึซากะ ดว้ยความอรอ่ยของตวัเน้ือ ไม่วา่จะ

เอาไปทาํเป็นสเต็ก, ชาบชูาบ,ู เน้ือยา่ง หรือสุก้ีก็อรอ่ยอยา่งไรท่ีติ! 

บ่าย ใหท่้านทดลองทํา ตุก๊ตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ฉบับออริจินัลท่ีมีเพียงตัวเดียวในโลก กล่าวกันว่า

ตุ๊กตาโคเคชิท่ีท่านไดเ้พน้ท์เองน้ัน มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจา้ตัวคนเพน้ท์อย่างน่า

ประหลาดใจ หากไดล้องแลว้จะตอ้งติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้

ดั้งเดิมของญ่ีปุ่นท่ีมีหวักลมลาํตวัทรงกระบอก มีลายเพน้ทใ์บหน้าและลวดลายต่างๆ … จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่ ฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ 

(TOHOKU) จุดเด่นของจังหวดัน้ีท่ีทําใหใ้ครๆ ก็หลงรักก็น่าจะเป็นเพราะท่ีน่ีมีการผสมผสานท่ีลงตัว

ระหวา่งธรรมชาติท่ีสวยงามสมบูรณ์กับวฒันธรรมและประเพณีท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่น นอกจากน้ีท่ีจังหวดั

แหง่น้ีก็ยงัมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ มีความสงบในแบบท่ีเราไม่อาจหาไดจ้ากในเมืองใหญ่ๆ  
 

 
  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ URABANDAI LAKE RESORT (อุระบนัได เลค รีสอรท์)        หรือเทียบเท่า 
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พิเศษ !! ณ โรงแรมแหง่น้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน้ําแรญ่ี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพกัผ่อนจาก

การท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ําแร่ธรรมชาติเป็น

วฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากนัเป็นอยา่งดี เป็นท่ีรูจ้กัอยา่งแพรห่ลาย และเชื่อว่าในน้ําแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผิ้วพรรณและ

ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 

 

วนัศุกรท่ี์ 13 ธ.ค. 62 (4) ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค ์อินะวะชิโระ – วัดเอ็นโซจิ – ชิมขา้วหนา้หมูทอด 

    สูตรยานาอิสุ – จุดชมวิวสะพานไดอิจเิคียวเรียว – ชิมไอศกรีม CHARCOAL  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านแวะชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางจังหวดัฟุกุชิมะ 

(FUKUSHIMA) ในชว่งฤดหูนาวท่ีจะมีฝงูหงสจ์าํนวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แมอ้ากาศจะหนาวจัดมี

หิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระน้ันใหญ่เป็นอันดับส่ีในประเทศญ่ีปุ่น และมีภาพสะทอ้นของภูเขา

บนัไดปรากฏอยูบ่นผิวน้ําดว้ย ความสวยงามน้ีทาํใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัในชื่อ "กระจกแหง่สวรรค ์
 

 
 

... จากน้ันนําท่านสู ่วดั ENZOJI (เอนโซจิ) คือหน่ึงในวดัเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจงัหวดัฟุกุชิมะ โดยวดั

แหง่น้ีเป็นวดัท่ีสรา้งขึ้ นมาตั้งแต่ 1,200 ปีก่อน และสรา้งขึ้ นจากไมท้ั้งหมด นอกจากน้ีวดัแหง่น้ียงัตั้งอยู่

บนเนินเขาเล็กๆ ท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น้ํา TADAMI (ทาดามิ) ไดแ้บบพาโนรามา 

รวมทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีใหก้าํเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อยา่งเจา้ววัแดง AKABEKO (อะ

คาเบโกะ) 
 

 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! ใหท่้านไดล้ิ้มลองรบัประทานขา้วหนา้หมูทอด

สูตรยานาอิสุ อนัแสนอรอ่ย ดว้ยเน้ือหมคูาํโตกรอบนอกนุ่มในเน้ือฉํา่ กับขา้วสวยรอ้นๆ ราดดว้ยซอส

สตูรพิเศษแบบฉบบัยานาอิสุ รสชาดไม่เหมือนใคร 

บ่าย นําท่านชมบริเวณ จุดชมวิวรถไฟสาย TADAMI LINE ซ่ึงเป็นไฮไลทส์  าหรับการชมรถไฟท่ีท่านไม่

ควรพลาด วิวสะพาน DAIICHI KYOURYOU น้ัน ถือเป็นจุดชมวิวท่ีมีชื่อเสียงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของจงัหวดั 

FUKUSHIMA และในแต่ละวนัน้ันจะมีนักท่องเท่ียวและชา่งภาพชาวญ่ีปุ่นจํานวนมากมาดูความสวยงาม

ของรถไฟขณะท่ีกาํลงัวิ่งบนสะพานโดยมีแม่น้ําท่ีกวา้งใหญ่ และภเูขาท่ีสมบรูณเ์ป็นฉากอยูด่า้นหลงั 
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 แน่นอนท่านตอ้งฝึกกาํลงัขาในการเดินข้ึนไปยงัจุดชมวิวแหง่น้ี ซ่ึงรถไฟจะมาเป็นเวลา (รอบ 09.15 น. 

– 09.19 น.) เพียงเท่าน้ัน !!! หลังจากออกก าลังกายกันแลว้ เราสมนาคุณท่านดว้ยการแจก

ไอศกรีม CHARCOAL ท่านละ 1 แท่ง ใหไ้ดล้ิ้ มชิมรสใหห้ายเหน่ือยกันอีกดว้ย 
 

 
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ AIZU KOGEN HOTEL (อาอิซุ โคเก็น โฮเทล)       หรือเทียบเท่า 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหง่น้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน้ําแรญ่ี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพกัผ่อนจาก

การท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ําแร่ธรรมชาติเป็น

วฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากนัเป็นอยา่งดี เป็นท่ีรูจ้กัอยา่งแพรห่ลาย และเชื่อว่าในน้ําแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผิ้วพรรณและ

ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 

 

วนัเสารท่ี์ 14 ธ.ค. 62 (5) หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณโออุจจูิคุ – ปราสาทนกระเรียน สึรุงะ – หมู่บา้นสุนัขจิ้ งจอก 

ZAO – เซนได – ปราสาทเซนได (ภายนอก) – อนุสาวรียข์องท่านไดเมียว –  

 ชอ้ปป้ิงอิจบินัโจ  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บา้นญ่ีปุ่นท่ีมีความสวยงามมาก 

และท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแมแ้ต่คนญ่ีปุ่นยงัมาเท่ียวเป็นจาํนวนมาก โดยประวติัคร่าวๆ ของหมู่บา้น

น้ีก็คือในสมยัเอโดะ ถนนเสน้ท่ีผ่านหนา้หมู่บา้นแหง่น้ีถือเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ท่ี

เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดังน้ันหมู่บา้นแห่งน้ีจึง

กลายเป็นแหลง่ท่ีพกัระหวา่งทางท่ีไดร้บัความนิยมมาก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีครบทั้งอาหารและท่ีพกั **

หากท่านมีเวลา สามารถลองชิมโซบะตน้หอม ท่ีไม่มีท่ีไหนเหมือน** 
 

 
 

… ต่อไปนําท่านชมหน่ึงในปราสาทท่ีเก่าแก่ของประเทศญ่ีปุ่น ปราสาท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือ 

ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทแหง่น้ีเป็นปราสาทท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัซามไูรกลุม่เสือขาว BYAKKOTAI 

ซามไูรกลุม่สุดทา้ยของประเทศญ่ีปุ่น 
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เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านสมัผัสความน่ารักของบรรดาเจา้ขนฟูกันอย่างใกลช้ิด ณ หมู่บา้นสุนัขจิ้ งจอกซาโอะ (ZAO 

KITSUNE MURA / ZAO FOX VILLAGE) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจ้ิงจอก

หลายหลายสายพนัธ ์หลากสี ซ่ึงท่ีน้ีเปิดใหเ้ขา้ชมยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ท่ีญ่ีปุ่นน้ันเชื่อว่าจ้ิงจอก

เป็นผูส้ง่สารของ INARI OKAMI เทพเจา้ชินโตดา้นความอุดมสมบรูณ ์
 

 
 

... จนได้เวลาอันควร นําท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเซนได (SENDAI) เป็นเมืองใหญ่และทันสมัย         

แต่ความกา้วหน้าในดา้นต่างๆของเมืองไดผ้สมผสานกับธรรมชาติอย่างไดส้มดุล แม่น้ําฮิโรเซะท่ีไหล

ผ่านกลาง เมืองเซนได และ ตน้เคยะขิท่ีเขียวชอุ่มเป็นแนวตลอดถนน เป็นทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่ีน่าสนใจ 

ถนนท่ีมีตน้ไมเ้รียงราย และ สวนสาธารณะใจกลางเมือง ท่ีเต็มไปดว้ยสีเขียว ทําใหเ้ซนไดไดส้มญาว่า

เป็นเมืองแห่งตน้ไม ้... จากน้ันนําท่านแวะชมภายนอก ซากปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI 

CASTLE) หรือท่ีเรียกวา่“AOBA CASTLE เน่ืองจากวา่ตวัปราสาทจริงๆ น้ันไดถ้กูทาํลายไปแลว้และไม่ได้

มีการสรา้งขึ้ นใหม่เหมือนกบัปราสาทบางแหง่ของญ่ีปุ่น ท่ีน่ีจึงมีเพียงลานกวา้งๆ แต่บนหินแต่ละจุดน้ัน

ก็มีแผ่นเหล็กสลกับอกวา่ตอนน้ีเราอยูห่อ้งไหนของปราสาทในสมยัก่อน ... ต่อไปแวะถ่ายรปู อนุสาวรีย ์

ของท่านไดเมียว (ตําแหน่งเจา้เมืองในสมัยก่อน) DATE MASAMUNE ผูมี้ฉายาว่า ‘มังกรตาเดียว’ 

เรียกวา่เป็นคนท่ีมีความสนใจทางดา้นการทตูและเทคโนโลยีของชาติตะวนัตกเป็นอยา่งมาก ซ่ึงท่ีน่ี เรา

จะไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกท่ีสวยงาม 
 

 
 

นําท่านสู ่แหล่งชอ้ปป้ิงอิจบินัโจ ก็ยงัมีตน้ไมค้รอบคลุมอยู ่หา้งแหง่น้ีครอบคลุมการเชื่อมต่อของถนน

หลายเสน้ทางในยา่นดาวน์ทาวน์กินพ้ืนท่ีรปูตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ (ICHIBANCHO)และถนนชูโอโดริ
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(CHUO DORI) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภมิูภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้น 100 เยน, 

แอปเป้ิลสโตร,์ รา้นอาหาร รา้นเส้ือผา้ และรา้นจาํหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้ 
 

 
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือเทียบเท่า 

 

วนัอาทิตยท์ี่ 15 ธ.ค. 62 (6) เซนได – กรุงเทพฯ     

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ... ไดเ้วลาอนัควร นําท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานเซนได 

11.15 น. เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 627 (ใชเ้วลาบิน 6.50 ชม.)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

  

 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ของ        

ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเชน่ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัราค่าบรกิาร จ  านวน 30 ท่าน 

 กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ  

2 ท่าน 

ราคาท่านละ 

เด็กอายุตํา่กวา่  

12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตํา่กวา่  

12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

10–15 ธ.ค. 62 43,900 บาท 41,900 บาท 39,900 บาท 9,000 บาท 
 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้ง จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว        

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การชาํระค่าบริการ 

2.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการทาํจอง 

2.2 กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั   คืนเงินมดัจาํทั้งหมด  

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั    ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมัด

จําท่ีนัง่กับสายการบิน และค่ามัดจําท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 

หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม 

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่ายานพาหนะ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

6.  เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

7.  ค่าน้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

8.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
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 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ   วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปมัคคุเทศก ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบิน 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี) 

 

หมายเหต ุ

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 30 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,  

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจําหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 


