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วนัองัคำรที่ 10 ธ.ค. 62 (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ – เซนได (ประเทศญี่ปุ่น)   

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

สายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ

ก่อนออกเดินทาง  

23.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626  

(ใชเ้วลาบิน 5.40 ชม.) บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

วนัพุธที่ 11 ธ.ค. 62 (2) สนำมบินเซนได – หมู่บำ้นออนเซ็นกินซงั – ล่องเรือแม่น ้ำโมกำมิ พรอ้มเพลง 

  ญี่ปุ่นขบักล่อม – ตำมรอยละครดัง่ดวงหฤทยั BUNSHOKAN – ปรำสำทยำมำกะตะ 

   - แช่ออนเซ็น 

07.30 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเซนได ประเทศญ่ีปุ่น *** ส ำคัญมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตใหน้ ำ

อำหำรสด จ  ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั (เวลาทอ้งถ่ิน

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการ

นัดหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ... 

เชา้ น าท่านสู่ หมู่บำ้นสุดโรแมนตกิ GINZAN ONSEN หมู่บา้นออนเซ็นเล็ก ๆ กลางหุบเขา ประวติัยาวนาน

กว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นน้ีเดิมที เป็นหมู่บา้นเหมืองแร่มาก่อน หลงัปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็น

หมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ไดร้บัความนิยมทั้งจากคนไทยและต่างชาติ บรรยากาศหมู่บา้นท่ีเหมือน

หลุดมาจากสมยัเอโดะ 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านล่องเรือในแม่น ้ำโมกำมิ (MOGAMI RIVER) เป็นแม่น ้าสายหลกัของจงัหวดัยามากาตะ ในอดีต

ไม่มีถนน แม่น ้าจึงเป็นเสน้ทางการขนส่ง ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเช่น ดอกค าฝอยและขา้วไปยงั OSAKA และ 

EDO (TOKYO) ระหว่างล่องเรือจะขบัรอ้งเพลงท่ีแต่งโดยกวีท่ีมีช่ือเสียงในยุคน้ันไปดว้ย ในยุคปัจจุบนัได้

ร้ือฟ้ืนวฒันธรรมการล่องเรือข้ึนมาใหมอี่กครั้ง โดยการแล่นเรือจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
 

 
 

จากน้ันน าท่านตามรอยละคร ดัง่ดวงหฤทยั เวอรช์ัน่ใหม่ท่ีก าลังจะมีก าหนดฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 

เร็ว ๆ น้ีซ่ึงถ่ายท ากนัท่ี BUNSHOKAN (บุนโชคงั) อาคารอิฐสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส์ขององักฤษ 

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

สภาในปีโชวะท่ี 59 (ค.ศ. 1984) ไดร้ับกำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทำงวัฒนธรรมท่ีส าคัญของ

ประเทศญ่ีปุ่น ตลอดระยะเวลานับ 10 ปี ตั้งแต่ปีโชวะท่ี 61 ไดม้ีการอนุรกัษ์และบรูณะอาคารใหเ้หมือน

ของเดิมมากท่ีสุด ใกล ้ๆ กนัน้ันคือ ปรำสำทยำมำกะตะ และ สวนคำโจ (KAJO PARK) สวนสาธารณะ

ท่ีเป็นท่ีนิมยมในทุกฤดู  
 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัคา้งคืน ณ HOTEL LUCENT TAKAMIYA         หรือเทียบเท่า 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพกัผ่อนจาก

การท่ีได้เหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น ้ าแร่ธรรมชาติเป็น

วฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากนัเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย และเช่ือว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผิ้วพรรณและ

ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้ น 

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
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วนัพฤหสับดีที่ 12 ธ.ค. 62 (3) ยำมำกะตะ – นัง่กระเชำ้ชมทุ่งปีศำจน ้ำแข็ง (SNOW MONSTER) – ล้ิมลองเน้ือ

โยเนซำว่ำ – ฝึกท ำตุก๊ตำญี่ปุ่นโคเคชิหน่ึงเดียวในโลก – ฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็น     

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านชม ปีศำจน ้ ำแข็งกัน (SNOW MONSTER) โดยขึ้ นกระเช้าไปสู่  ยอดเขำซำโอะ (MT. ZAO 

ROPEWAY) เพ่ือชมปีศาจน ้ าแข็ง ( ICE MONSTER หรือภาษาญ่ี ปุ่นเรียกว่า จุเฮียว JUHYO) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีเกิดจากลมเย็นบวกกบัปริมาณหิมะท่ีตกจนเป็นเกร็ดน ้าแข็งเกาะอยูต่ามใบ

ตน้สน จนกลายเป็นรูปร่างคลา้ยกบัมนุษยหิ์มะ  

 
 

... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโยเนซำว่ำ (YONEZAWA) จงัหวดัยามางาตะ เป็นจังหวัดท่ีมีความ

หลากหลายและมีอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เต็มไปด้วยภูเขา แม่น ้ า และทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ใหท่้านไดล้ิ้มลอง เน้ือโยเนซำว่ำ ไม่มีคนใน

ญ่ีปุ่นคนไหนท่ีไม่รูจ้กัช่ือน่ี! “เน้ือโยเนซาว่า” เป็นหน่ึงในสามของเน้ือชั้นเลิศท่ีน่าภาคภูมิใจของญ่ีปุ่น 

ท่ีมีศกัด์ิศรีทดัเทียมกบัเน้ือช่ือดงัอยา่ง เน้ือโกเบ และ เน้ือมตัสึซากะ ดว้ยความอร่อยของตวัเน้ือ ไม่วา่จะ

เอาไปท าเป็นสเต็ก, ชาบชูาบ,ู เน้ือยา่ง หรือสุก้ีก็อร่อยอยา่งไรท่ีติ! 

บ่าย ใหท่้านทดลองท า ตุก๊ตำโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ฉบับออริจินัลท่ีมีเพียงตัวเดียวในโลก กล่าวกนัว่า

ตุ๊กตาโคเคชิท่ีท่านไดเ้พน้ท์เองน้ัน มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจา้ตัวคนเพน้ท์อย่างน่า

ประหลาดใจ หากไดล้องแลว้จะตอ้งติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้

ดั้งเดิมของญ่ีปุ่นท่ีมีหวักลมล าตวัทรงกระบอก มีลายเพน้ทใ์บหน้าและลวดลายต่าง ๆ … จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่  ฟุ กุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหน่ึงในประเทศญ่ี ปุ่นซ่ึงตั้ งอยู่ ในภูมิภาคโทโฮคุ 

(TOHOKU) จุดเด่นของจังหวดัน้ีท่ีท าใหใ้คร ๆ ก็หลงรกัก็น่าจะเป็นเพราะท่ีน่ีมีการผสมผสานท่ีลงตัว

ระหว่างธรรมชาติท่ีสวยงามสมบูรณ์กบัวฒันธรรมและประเพณีท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่น นอกจากน้ีท่ีจงัหวดั

แห่งน้ีก็ยงัมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ มีความสงบในแบบท่ีเราไมอ่าจหาไดจ้ากในเมืองใหญ่ ๆ  
 

 
  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ URABANDAI LAKE RESORT (อุระบนัได เลค รีสอรท์)        หรือเทียบเท่า 
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พิเศษ!! ณ โรงแรมแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพกัผ่อนจาก

การท่ีได้เหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น ้ าแร่ธรรมชาติเป็น

วฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากนัเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย และเช่ือว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผิ้วพรรณและ

ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้ น 

 

วนัศุกรท์ี ่13 ธ.ค. 62 (4) ทะเลสำบกระจกแห่งสวรรค ์อินะวะชิโระ – วัดเอ็นโซจิ – ชิมขำ้วหนำ้หมูทอด 

    สูตรยำนำอิสุ – จุดชมวิวสะพำนไดอิจเิคียวเรียว – ชิมไอศกรีม CHARCOAL  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านแวะชม ทะเลสำบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางจังหวัดฟุกุชิมะ 

(FUKUSHIMA) ในช่วงฤดูหนาวท่ีจะมีฝูงหงสจ์ านวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แมอ้ากาศจะหนาวจดัมี

หิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระน้ันใหญ่เป็นอันดับส่ีในประเทศญ่ีปุ่น และมีภาพสะทอ้นของภูเขา

บนัไดปรากฏอยูบ่นผิวน ้าดว้ย ความสวยงามน้ีท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัในช่ือ "กระจกแห่งสวรรค ์
 

 
 

... จากน้ันน าท่านสู่ วดั ENZOJI (เอนโซจิ) คือหน่ึงในวดัเก่าแก่และมีช่ือเสียงของจงัหวดัฟุกุชิมะ โดยวดั

แห่งน้ีเป็นวดัท่ีสรา้งขึ้ นมาตั้งแต่ 1,200 ปีก่อน และสรา้งข้ึนจากไมท้ั้งหมด นอกจากน้ีวดัแห่งน้ียงัตั้งอยู่

บนเนินเขาเล็ก ๆ ท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น ้า TADAMI (ทาดามิ) ไดแ้บบพาโนรามา 

รวมทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีใหก้ าเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจา้ววัแดง AKABEKO (อะ

คาเบโกะ) 
 

 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ใหท่้านไดล้ิ้มลองรบัประทานขำ้วหนำ้หมูทอด

สูตรยำนำอิสุ อนัแสนอร่อย ดว้ยเน้ือหมูค าโตกรอบนอกนุ่มในเน้ือฉ า่ กบัขา้วสวยรอ้น ๆ ราดดว้ยซอส

สูตรพิเศษแบบฉบบัยานาอิสุ รสชาดไมเ่หมือนใคร 

บ่าย น าท่านชมบริเวณ จุดชมวิวรถไฟสำย TADAMI LINE ซ่ึงเป็นไฮไลทส์  ำหรับกำรชมรถไฟที่ท่ำนไม่

ควรพลำด วิวสะพำน DAIICHI KYOURYOU น้ัน ถือเป็นจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของ

จงัหวดั FUKUSHIMA และในแต่ละวนัน้ันจะมีนักท่องเท่ียวและช่างภาพชาวญ่ีปุ่นจ านวนมากมาดูความ



- 5 - 
 

 

สวยงามของรถไฟขณะท่ีก าลังวิ่งบนสะพานโดยมีแม่น ้ าท่ีกวา้งใหญ่ และภูเขาท่ีสมบูรณ์เป็นฉากอยู่

ดา้นหลงั 

 แน่นอนท่านตอ้งฝึกก าลงัขาในการเดินขึ้ นไปยงัจุดชมวิวแห่งน้ี ซ่ึงรถไฟจะมาเป็นเวลา (รอบ 09.15 น. 

– 09.19 น.) เพียงเท่าน้ัน!!! หลังจำกออกก ำลังกำยกันแลว้ เรำสมนำคุณท่ำนดว้ยกำรแจก

ไอศกรีม CHARCOAL ท่ำนละ 1 แท่ง ใหไ้ดล้ิ้มชิมรสใหห้ำยเหน่ือยกนัอีกดว้ย 
 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ AIZU KOGEN HOTEL (อาอิซุ โคเก็น โฮเทล)        หรือเทียบเท่า 

พิเศษ!! ณ โรงแรมแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพกัผ่อนจาก

การท่ีได้เหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น ้ าแร่ธรรมชาติเป็น

วฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากนัเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย และเช่ือว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผิ้วพรรณและ

ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้ น 

 

วนัเสำรท์ี่ 14 ธ.ค. 62 (5) หมู่บำ้นญี่ปุ่นโบรำณโออุจิจูคุ – ปรำสำทนกระเรียน สึรุงะ – หมู่บำ้นสุนัขจิ้ งจอก 

ZAO – เซนได – ปรำสำทเซนได (ภำยนอก) – อนุสำวรียข์องท่ำนไดเมียว –  

 ชอ้ปป้ิงอิจบินัโจ  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นญี่ปุ่นโบรำณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บา้นญ่ีปุ่นท่ีมีความสวยงามมาก 

และท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแมแ้ต่คนญ่ีปุ่นยงัมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก โดยประวติัคร่าว ๆ ของหมู่บา้น

น้ีก็คือในสมยัเอโดะ ถนนเสน้ท่ีผ่านหนา้หมู่บา้นแห่งน้ีถือเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ท่ี

เช่ือมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ ( IMAICHI) ดังน้ันหมู่บ ้านแห่งน้ี จึง

กลายเป็นแหล่งท่ีพกัระหว่างทางท่ีไดร้บัความนิยมมาก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีครบทั้งอาหารและท่ีพกั ** 

หากท่านมีเวลา สามารถลองชิมโซบะตน้หอม ท่ีไมม่ีท่ีไหนเหมือน ** 
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… ต่อไปน าท่านชมหน่ึงในปราสาทท่ีเก่าแก่ของประเทศญ่ีปุ่น ปรำสำท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือ 

ปรำสำทนกกระเรียน ปราสาทแห่งน้ีเป็นปราสาทท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัซามูไรกลุ่มเสือขาว BYAKKOTAI 

ซามไูรกลุ่มสุดทา้ยของประเทศญ่ีปุ่น 
 

 
 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านสัมผัสความน่ารักของบรรดาเจา้ขนฟูกันอย่างใกลชิ้ด ณ หมู่บำ้นสุนัขจิ้ งจอกซำโอะ (ZAO 

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

หลายหลายสายพนัธ ์หลากสี ซ่ึงท่ีน้ีเปิดใหเ้ขา้ชมยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ท่ีญ่ีปุ่นน้ันเช่ือว่าจ้ิงจอก

เป็นผูส้่งสารของ INARI OKAMI เทพเจา้ชินโตดา้นความอุดมสมบรูณ ์
 

 
 

... จนได้เวลาอันควร น าท่านเดินทางเขา้สู่  เมืองเซนได (SENDAI) เป็นเมืองใหญ่และทันสมัย         

แต่ความกา้วหน้าในดา้นต่าง ๆ ของเมืองไดผ้สมผสานกับธรรมชาติอย่างไดส้มดุล แม่น ้าฮิโรเซะท่ีไหล

ผ่านกลาง เมืองเซนได และ ตน้เคยะขิท่ีเขียวชอุ่มเป็นแนวตลอดถนน เป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีน่าสนใจ 

ถนนท่ีมีตน้ไมเ้รียงราย และ สวนสาธารณะใจกลางเมือง ท่ีเต็มไปดว้ยสีเขียว ท าใหเ้ซนไดไดส้มญาว่า

เป็นเมืองแห่งต้นไม้ ... จากน้ันน าท่านแวะชมภายนอก ซำกปรำสำทเซนได (SITE OF SENDAI 

CASTLE) หรือท่ีเรียกวา่“AOBA CASTLE เน่ืองจากวา่ตวัปราสาทจริง ๆ น้ันไดถู้กท าลายไปแลว้และไมไ่ด้

มีการสรา้งขึ้ นใหม่เหมือนกบัปราสาทบางแห่งของญ่ีปุ่น ท่ีน่ีจึงมีเพียงลานกวา้ง ๆ แต่บนหินแต่ละจุดน้ัน

ก็มีแผ่นเหล็กสลกับอกว่าตอนน้ีเราอยู่หอ้งไหนของปราสาทในสมยัก่อน ... ต่อไปแวะถ่ายรูป อนุสำวรีย ์

ของท่ำนไดเมียว (ต าแหน่งเจา้เมืองในสมัยก่อน) DATE MASAMUNE ผู ้มีฉายาว่า ‘มังกรตาเดียว’ 

เรียกว่าเป็นคนท่ีมีความสนใจทางดา้นการทูตและเทคโนโลยีของชาติตะวนัตกเป็นอย่างมาก ซ่ึงท่ีน่ี เรา

จะไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกท่ีสวยงาม 
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น าท่านสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงอิจิบนัโจ ก็ยงัมีตน้ไมค้รอบคลุมอยู่ หา้งแห่งน้ีครอบคลุมการเช่ือมต่อของถนน

หลายเสน้ทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพ้ืนท่ีรูปตวั T ตลอดถนนอิจิบนัโจ (ICHIBANCHO)และถนนชูโอโดริ

(CHUO DORI) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบดว้ยรา้นคา้ต่าง ๆ เช่น รา้น 100 เยน, 

แอปเป้ิลสโตร,์ รา้นอาหาร รา้นเส้ือผา้ และรา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้ 
 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือเทียบเท่า 

 

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

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ... ไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนเซนได 

11.15 น. เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627 (ใชเ้วลาบิน 6.50 ชม.)  

บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับผลประโยชน์ของ        

ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิเช่น ไมเ่ท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัรำค่ำบริกำร จ  ำนวน 30 ทำ่น 

 ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ  

2 ท่าน 

ราคาท่านละ 

เด็กอายุต า่กวา่  

12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต า่กวา่  

12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

ไมม่ีเตียงเสริม 

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

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

 

เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้ง จะตอ้งมีผู ้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว        

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการท าจอง 

2.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั   คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั    ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดั

จ าท่ีนัง่กบัสายการบิน และค่ามดัจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 

หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

3.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

3.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม 

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่ายานพาหนะ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

6.  เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

7.  ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

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

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป  

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่าง ๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

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

หมำยเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 30 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,  

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 


