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TOHOKU IN AUTUMN 

7 DAY 4 NIGHTS 

BY THAI AIRWAY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

             ก ำหนดกำรเดินทำง: 17 – 23 ตลุำคม, 22 – 28 ตุลำคม 2562 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 
วนัแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ - - - 
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19.30 น.        คณะพรอ้มกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ 

C โดย สำยกำรบินไทย เจา้หนา้ที่   คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

22.45 น.         เดินทางสูป่ระเทศญี่ ปุ่นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ์ปารค์ (Hitachi Seaside Park) หรือ สวนฮิตาชิ(Hitachi Park) เป็นสวนริม

ทะเลขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงดา้นทุ่งดอกไมท่ี้สวยงาม 

โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย(Kochia)ท่ีโดยปกติจะมีสี

เขียว และจะเปล่ียนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไมร้่วงอยูท่ี่

เมืองฮิตาชินากา(Hitachinaka) ของจงั  หวดัอิบารากิ 

อยูห่่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตรท่ีสวน

ริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ์ ปารค์ (Hitachi Seaside 

Park)สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี

เพราะจะมีดอกไม ้ สายพนัธต่์างๆท่ีจะสลบักนับานตลอดเวลา รวมทั้งยงัมีโซนของสวนสนุกท่ีช่ือว่า 

PleasureGardenเปิดใหบ้ริการตลอดเวลา 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

หมู่บำ้นญ่ีปุ่ นโบรำณ โออูจิจูคุ(Ouchijuku) เป็นเมืองบนเสน้ทางการคา้อาอิซุนิชิไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido 

trade route) ซ่ึงเช่ือมตอ่เมืองอิซุกบันิกโกใ้นชว่งสมยัเอ

โดะ ปัจจุบนัน้ีบา้นสไตลญ่ี์ปุ่นแบบมุงหลงัคายงัคงรักษา

ไวเ้ป็นอยา่งดี และดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และ

บา้นพกัแบบโฮมสเตยต์า่งๆ อา  หารยอดนิยมคือบะหม่ี

โซบะ และปลาเทร้าต์ย่างอาคารรัฐบาลเก่าฮอนจิน 

ตัง้อยูบ่นถนนสายหลกัของเมือง ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดให ้

ประชาชนเขา้ชมรูปแบบการตกแตง่ภายในแบบดัง้เดิม

สมัยเอโดะ และชมนิทรรศการคอลเลกชั่นจานชาม 

เส้ือผา้ และส่ิงของอ่ืนๆมากมาย 

ทะเลสำบโกชิคินุมะ (Urabandai Goshiki-numa Ponds) หรือ (บึงน ้ำ 5 สี)  สถานท่ีท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจ

จากการไดเ้ห็นวิวที่ น่ามหศัจรรย ์ Goshikinuma นั้นมีบึงหลกัๆ รวมตวักนัอยูถึ่ง 9 บึง ซ่ึงเป็นหน่ึงในจุดชมวิว

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของอูระบนัได (Urabandai) โดยแตล่ะบึงก็จะมีสีของน ้าเฉพาะตวัเอง มีตัง้แตสี่น ้าตาลเขม้ ไป

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) สนำมบินฮำเนดะ – สวนฮิตำชิซีไซตป์ำรค์ – หมู่บำ้นโออิจิจุคุ 

ทะเลสำบโกชิกินุมะ – ออนเซ็น 

- ✓ ✓ 
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จนถึงสีฟ้าเขม้  ซ่ึงสีของน ้าท่ีเห็นจะเปล่ียนไปตามสภาพอากาศ ชว่งเวลา และปัจจยัอ่ืนๆ  ตลอดความยาวกวา่ 

3.6 กิโลเมตร ถือเป็นเสน้ทางเท่ียวชมธรรมชาติยอดนิยมแหง่หน่ึงในแถบน้ีทีเดียว  หากตอ้งการเดินชมใหท้ ัว่ทุกบึง

จะใชเ้วลาประมาณ 70 นาที  คุณสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพไดทุ้กฤดูกาล สมัผสัความสดช่ืนของหญา้สี

เขียวสดในฤดูใบไมผ้ลิ และต่ืนตากบัสีสนัใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีโดดเดน่ในชว่งฤดูใบไมร่้วง 

  

 

 

 

 

 

 

 

  น ำท่ำนสู่ท่ีพกั ACTIVE URABANDAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ใหท่้ำนไดอ้ำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผิวพรรณท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

สะพำนทำคิโนะสึริ (Takinotsuri Bridge)ตวัเมือง 

Tsuchiyu Onsen จะมีลกัษณะเป็นล าคลองผา่นกลาง

เมือง ท าใหมี้พ้ืนท่ีใหเ้ราสามารถเดินเลน่ลดัเลาะไปตามล า

คลองไดซ่ึ้ง ความสวยงามอยูท่ี่ฉากหลงัท่ีเป็นภูเขาที่ เต็มไป

ดว้ยใบไมแ้ดงเต็มไปหมด เพราะเมืองอยูใ่นหุบเขานั่ส าหรับ

มุมเด็ดของเมืองน้ีคือท่ีสะพาน Takinotsuri Bridge ซ่ึง

เป็นสะพานไมส้วยๆท่ีขา้มน ้าตกของเมืองน้ี ซ่ึงการเดินทางถือวา่งา่ยมากสามารถเอารถไปจอดท่ีกลางเมืองตรง 

Tsuchiyu Onsen Tourism Association ไดเ้ลย จากนั้นเดินเขา้สวนไปเพียง 200 เมตรก็ถึงแลว้ และระหวา่ง

ทางเดินไปจะมีท่ีแชส่ปาเทา้ใหเ้ราไปนั่งแชไ่ดด้ว้ย 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

เสน้ทำงบนัไดอำซุมะ-สกำยไลน ์(Bandai Azuma Skyline) ถนนเสน้น้ีเป็นหน่ึงในถนนท่ีมีวิวสวยงามท่ีสุด

ในญ่ีปุ่น เป็นเสน้ทางท่ีเหมาะส าหรับการขบัรถชมใบไมแ้ดงบนภูเขาอะซุมะ (Mount Azuma) เป็นอยา่งย่ิง สูง

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) สะพำนทำคิโนะสึริ – บนัไดอุซุมะสกำยไลน ์– อุซุมะสปอรต์ปำรค์  

 สวนผลไม ้– ออนเซ็น    

✓ ✓ ✓ 
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จากระดบัน ้าทะเล 1,350 เมตร และมีระยะทางทัง้ส้ิน 28.7 กิโลเมตร เช่ือมระหวา่งแหลง่น ้าพุรอ้นทากายุ กบั

เสน้ทางข้ึนภูเขาทสุจิยุ (Tsujiyu Pass) จากจุดชมวิวอาซุมะฮกัเค มองลงมาจะเห็นป่าใบไมแ้ดงท่ีแสนงดงามใน

แบบพาโนรามา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุซุมะสปอรต์ปารค์ ชมความงามของถนนแปะก๊วยขึ้ นช่ือ

ของเมืองฟุกุชิม่า เป็นสวนสาธารณะท่ีมีผูค้นนิยมเดินทาง

มาชมใบไมเ้ปล่ียนสีมากท่ีสุดติดอันดับในเมืองฟุกุชิม่า

แห่งน้ีสวนผลไม้ Azuma Orchard ใหท่้านไดล้ิ้มรสตาม

ฤดูกาล ใหท่้านเพลิดเพลินกับการท ากิจกรรมเก็บผลไม้

สดๆในสวน และไดร้บัประทานผลไมส้ดๆจากตน้ พรอ้ม

เก็บพรอ้มความประทบัใจไมรู่ลื้ม 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั IIZAKA JURAKU I HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่             รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผิวพรรณท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

กระเชำ้ลอยฟ้ำซำโอะ เร่ิมตน้จากถนน Zao Onsen Street  

ท่ีสถานี Zao sanroku (สูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 855 เมตร) ไปยงั 

สถานี Juhyokogen (1331 เมตร) จนกระทัง่ถึงสถานี Zao  

jizosancho (1661 เมตร)ที่ น่ีมี 2 สายแตกตา่ง กนัคือสาย  

Sanroku และสาย Sancho ในการข้ึนไปขา้งบนคุณตอ้ง 

โดยสารอยา่งนอ้ย 2 สถานีตอ่เน่ืองในแตล่ะกระเชา้จะบรรจุ

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4) นัง่กระเชำ้ภูเขำไฟซำโอะ – อ่ำวมตัสึชิมะ – วดัโกไดโด  

โรงน ้ำชำคนัรนัเต   

✓ ✓ ✓ 

https://www.japanhoppers.com/th/tohoku/zao/kanko/1877/
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ผูโ้ดยสารได ้ 53 คน ส าหรบัสาย Sanroku และ 18 คนส าหรับสาย Sancho ใชเ้วลา 7 นาทีส าหรับสาย 

Sanroku และ 10 นาทีส าหรับสาย Sancho อยา่งไรก็ตามอาจมีผูใ้ชบ้ริการอยา่งหนาแน่นในชว่งหนา้รอ้นและ

หนา้หนาว ดงันั้นคุณอาจตอ้งรอ  วิวจากดา้นบนของกระเชา้สวยงามมาก สีเขียวสดใสของฤดูใบไมผ้ลิ วิวตน้อลั

ไพน์ในหนา้รอ้น สีของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วง และหิมะและการเกิดเปลือกน ้าแข็งในชว่งหนา้หนาว ภูมิทศัน์ท่ีกลา่วมา

ขา้งตน้ท าใหซ้าโอะดึงดูดนักทอ่งเท่ียวไดต้ลอดทัง้ปี กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะไมเ่พียงแตใ่ชใ้นการเดินทางเทา่นั้นแตย่งั

เป็นวิธีการชมวิวที่ ยอดเย่ียมอีกดว้ย 

อ่าวมตัสึชิมะ(Matsushima Bay) เป็น 1 ใน 3 สุดยอดจุดชมวิวของญ่ีปุ่น Nihon Sankei ประกอบดว้ย

เกาะเล็กๆกว่า 200 เกาะท่ีปกคลุมดว้ยป่าสน วิธีท่ีดี

ท่ีสุดในการชมอ่าวคือการล่องเรือ โดยมีบริษัทเรือ

ใหบ้ริการคอรส์เท่ียวชม  ไมเ่หมือนกนั ซ่ึงจะเร่ิมตน้

และส้ินสุดท่ีท่าเรือมตัสึชิมะ หรือท่าเรือชิโอกามะ 

ส่วนเสน้ทางท่ีไกลกวา่น้ีจะออกไปยงั Oku-

Matsushima เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นเมือง

อุตสาหกรรม ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 25-

50 นาที 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

วดัโกไดโดะ(Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัทา่เรือมตัสึชิมะ เน่ืองจากตัง้อยูใ่น

ต าแหน่งท่ีโดดเดน่ ท าใหว้ดัแหง่น้ีกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมตัสึชิมะ ถูกสรา้งข้ึนในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐาน

ของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงกอ่ตัง้โดยพระสงฆท่ี์กอ่ตัง้

ว ัด ซู อิก ัน จิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปั้ นจะถูก

น ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี (ครั้งสุดทา้ยท่ี

น าออกมาจดัแสดงคือปี 2006)อาคารปัจจุบนัไดร้ับ

การบูรณะฟ้ืนฟูข้ึนในปี 1604 โดยขุนนางทอ้งถ่ิน 

Date Masamune ดา้นนอกอาคารตกแต่งดว้ยไม ้

แกะสลกัเล็กๆรูป 12 นักษัตรตามปฏิทินจนัทรคติ 

โด ย แ บ่ ง เป็ น ด ้า น ล ะ  3 นั ก ษั ต ร  โช ค ดี ท่ี ใน

เหตุการณสึ์นามิและแผน่ดินไหวปี 2011 วดัโกไดโดะไมไ่ดร้ับความเสียหายใดใด 

โรงน ้ำชำคนัรนัเต(Kanrantei)  เป็นบา้นชาสไตล ์Momoyama สรา้งข้ึนครั้งแรกในเกียวโต โดย Toyotomi 

Hideyoshi มอบใหแ้ก่ Date Masamune หลังจากนั้นถูกยา้ยมาตัง้ไวท่ี้อ่าวมัตสึชิมะในปัจจุบัน ช่ือโรงน ้า

ชา Kanrantei หมายถึง สถานท่ีส าหรับชมระลอกน ้า เน่ืองจากความสวยงามของอาคารเหนือผืนน ้าและลอ้มรอบ

ดว้ยเกาะภายในอาคารแบง่ออกเป็น 2 หอ้ง แตล่ะหอ้งมีประตูบานเล่ือนสีทองท่ีงดงาม(fusuma) ซ่ึงเคยใชเ้ป็น

บา้นพกัของภรรยาขุนนางศกัดินา และไวต้อ้นรับเจา้หญิงและทูตของทา่นโชกุนท่ีมาเย่ียมเยียน ในปัจจุบนัน้ี

https://www.japanhoppers.com/th/tohoku/zao/kanko/1877/
https://www.talonjapan.com/nihon-sankei/
https://www.talonjapan.com/zuiganji-temple/
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นักทอ่งเท่ียวสามารถเขา้ชมภายในหอ้งพรอ้มจิบน ้าชาพกัผอ่นหยอ่นใจ(มีคา่ใชจ้า่ย 600 เยน) ดา้นหลงัของโรงน ้า

ชายงัมีพิพิธภณัฑม์ตัสึชิมะ(Matsushima Museum)ขนาดเล็กเพ่ือจดัแสดงอาวุธ เกราะ และเคร่ืองมือ เป็นตน้ 

ค ำ่             รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

น า 

ท่ำนสู่ท่ีพกั SENDAI ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หุบเขานารูโกะ(Naruko Gorge) เป็นหน่ึงในหุบเขาท่ีสวยงามท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัมิยากิ ห่างจากเซนไดประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากนารูโกะออน

เซนเพียง 2 กิโลเมตรเท่าน้ัน ทุกปีในช่วงปลาย

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทัว่ทั้งบริเวณ  หุบเขาจะ

งดงามดว้ยสีสนัของใบไม ้ นับวา่เป็นจุดชมใบไม้

เปล่ียนสีท่ีนิยมมากท่ีสุดของภูมิภาคเลยทีเดียวหุบ

เขาแห่งน้ีกินพ้ืนท่ียาว 2 กิโลเมตรจากทิศตะวนัออก

ไปยงัทิศตะวนัตก จุดชมธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดคือบริเวณ

ศาลา Narukokyo Resthouse เร่ือยไปทางทิศ

ตะวนัตกของหุบเขา ทศันียภาพท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่ง

หน่ึงคือสะพานโอฟุคาซาวา่(Ofukazawa Bridge) ท่ีมองเห็นไดจ้ากดาดฟ้าชมวิวท่ีตั้งอยูข่า้งศาลา 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

ชอ้ปป้ิงย่ำนอิจิบงัโจ ก็ยงัมีตน้ไมค้รอบคลุมอยู ่ หา้งแหง่น้ี

ครอบคลุมการเช่ือมตอ่ของถนนหลายเสน้ทางในยา่นดาวน์

ทาวน์กินพ้ืนท่ีรูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ(Ichibancho) 

และถนนชูโอโดริ(Chuo dori) ซ่ึงมีขนาดใหญท่ี่สุดของ

ภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมาย เชน่ รา้  

น 100 เยน, แอปเป้ิลสโตร์, รา้นอาหาร รา้นเส้ือผา้ และ

รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้ 

ค ำ่             รบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั SENDAI ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) หุบเขำนำรุโกะ – ชอ้ปป้ิงย่ำนอิจิบงัโจ ✓ ✓ - 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6) ศำลเจำ้นิกโกโ้ทโชคุ – น ้ำตกเคง่อน – ชอ้ปป้ืงชินจุก ุ 

สนำมบินฮำเนดะ 

✓ ✓ - 
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ศำลเจำ้โทโชกุ( Toshogu Shrine) นับเป็นศาลเจา้ท่ีเปรียบเสมือนแลนดม์าร์กส าคญัของเมืองนิกโกเ้ลย เรียก

ไดว้า่ไมว่า่ใครท่ีมาเมืองน้ีแลว้ถา้ไมม่าศาลเจา้โทโชกุเน่ียเหมือนมาไมถึ่งเลยทีเดียว เน่ืองจากศาลเจา้แหง่น้ีนั้นถูก

สรา้งข้ึนเพ่ืออุทิศใหก้บัเทพแหง่แสงสวา่ง อีกทัง้ยงัเป็นท่ีพ านักอาศยัท่ีสุดทา้ยของ โช   กุน Tokugawa Ieyasu ท า

ใหก้ลายเป็นวดัเกา่แกท่ี่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองนิโกอ้นัมีความส าคญักบัประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นมากท่ีสุดแหง่หน่ึงก็วา่

ได ้ในตอนแรกนั้นบริเวณศาลเจา้แหง่น้ีถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับฝั่งศพ ตอ่มาจึงก็มีการสรา้งอาคารและขยายศาล

เจา้เพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญอ่ยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

ชอ้ปป้ิงชินจูกุ ศูนยร์วมแหล่งช็อปป้ิงช่ือดังของโตเกียว

ท่ีไม่วา่ใครก็รูจ้กั ย่านทั้งย่านเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้

ใหญ่ๆรายลอ้มไม่ว่า  จะเป็น Odakyu ท่ีมีทางเช่ือมต่อ

กบัสถานีรถไฟ Shinjuku Keio เน้นเส้ือผา้แฟชัน่ส าหรบั

คุณผู้หญิง ISETAN ศูนย์รวมของอร่อยทัว่สารทิศของ

ญ่ีปุ่น 0101 (Marui)หา้งเก่าแก่ท่ีมีทั้งสตรีทแบรนดไ์ป

จนถึงแฟชัน่แนวโลลิตา้ผูห้ญิงจ๋า มาท่ีเดียวเรียกว่าตอบ

โจทยก์ารช็อปป้ิงแบบครบครนั 

ค ำ่             รบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

ถึงเวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ 

00.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661  

04.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

 

 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ

ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง (7) สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ ฯ - - - 
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  อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว เพ่ิม 

17 – 23 , 22 – 28  ตุลำคม 

2562 

65,900 62,900 59,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 45,900 45,900 39,900 - 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 

***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 15ท่ำนข้ึนไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเก็บค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติม 

 

อตัรำน้ีรวม 

 ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 2562 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีน ้ามนัข้ึน หากทางสาย

การบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม โดยทางบริษัท จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตัว๋เคร่ืองบิน 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป -กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเทา่นั้น 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น  

 คา่พาหนะรับสง่ตามรายการน าเท่ียวที่ ระบุเทา่นั้น   

 คา่โรงแรมหอ้งพกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้งตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น     

 คา่อาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น       

 คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น 

 คา่กระเป๋าเดินทางทา่นละ 30 กิโลกรัม 

 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 คา่ทิปไกดแ์ละคนขบั 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 500,000 บาท ...)  

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

  คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญี่ ปุ่น 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมจากรายการท่ีทาง

บริษัทฯ จดัให ้เป็นตน้   

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนักเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 30 กิโลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนใบอนุญาตส าหรับคนตา่งดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 

 คา่ภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงตอ้งจ่ำยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

เม่ือทา่นท าการจองทวัร์กบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

• ขอเรียกเก็บมดัจ าคา่ทวัร์ทา่นละ  10,000-20,000 บำท (ข้ึนอยูก่บัชว่งเวลาที่ เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)   

• สว่นท่ีเหลือตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

 ***กรุณำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 

หำกท่ำนไดท้ ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดร้บัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบรอ้ยแลว้ 

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วนั     ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย 

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  21-30 วนั    หกัคา่มดัจ า   

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  15-20 วนั   หกัคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร ์

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    8-14  วนั    หกัคา่ใชจ้า่ย  75 % ของราคาทวัร์ 

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    1-7  วนั   หกัคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทวัร์ 

◼ ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่   หกัคา่ใชจ้า่ย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด* 

***หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผูโ้ดยสำรท่ีเดินทำงตอ้งรบัทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง) 

 

1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณท์างการเมือง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะ

ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์เหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณค์วามไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  

ท ัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน 

3. หากสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใชจ่้ำย 

เน่ืองจากทางบริษัทไดท้  าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ ทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านักอยูใ่น

ประเทศไทย 

  *** ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน หากเกดิเหตุการณด์งักล่าว *** 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีพกั       สมัภำระ และ ค่ำพนกังำนยกระป๋ำ 

 

• ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-

กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการ

เล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่น

ตา่งท่ีสายการบิน และบริษัท

ทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่ง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้  าหนด 

• ในกรณียกเลิกการเดินทาง 

และไดด้ าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 

REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของ

สายการบินเทา่นั้น 

• เน่ืองจากการวางแปลน

แบบหอ้งพกัของแตล่ะ

โรงแรมแตกตา่งกนั จึง

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เด่ียว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin / Double) และ 

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

• กรณีมีงานจดัประชุม

นานาชาติ ( Trade Fair) 

เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึน

มาก และหอ้งพกัในเมือง

เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับเปล่ียน หรือ

ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ

เหมาะสม 

 

 

• ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการ

บินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 

20 กิโลกรัม ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั 

การเรียกเก็บค ่าน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสาย

การบินท่ีไมอ่าจปฎิเสธได ้

• ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบิน

อนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่

เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 

(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 

46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

• กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบิน

ภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะ

ถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ท ัง้น้ีข้ึนอยู่

กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระสว่นของ

คา่ใชจ้า่ยที่ สมัภาระน ้าหนักเกิน (ทา่นตอ้ง

ช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

• ทางบริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบ กรณีเกิดการ

สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร 


