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NT123
ทวัรญ์ปีุ่ น นกิโก ้เซ็นได โตเกยีว ชมใบไมเ้ปลยีนส ี6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 4 คนื ,

Sendai Hills Hotel  , Morioka Hotel  , FUKUSHIMA MUKAITAKI HOTEL ONSEN

เมอืงอวิาเตะ - วดัจซูนจ ิ- ลอ่งเรอืเกบเิก - หมูบ่า้นเอะสะช ิฟจูวิาระ - เมอืงคะคโุนะดาเตะ - ชอ้ปปิง ณ ถนนคลสิโรด
บา้นซามูไรโบราณทคีะคโุนะดาเตะ - กนิซงั ออนเซ็น - Sendai-Izumi Premium Outlet - เมอืงไอสุ

ปราสาทสรึุงะ - หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ- ออนเซ็นเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโนคาม ิ- หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ- เมอืงฟคุชุมิะ
ภเูขาซาโอะ - ทา่เรอืชโิกมา่ - อา่วมตัซชึมิา่ - วดัโกไดโดะ - วดัซูอกินัจ ิ- วดัเอนสอึนิ - เซนได - ปราสาทอาโอบะ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

20.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยตอนรับทา่น

23.50 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ณ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG626 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครืองดมื บนเครือง)



วนัท ี2
สนามบนิเซ็นได - เมอืงอวิาเตะ - วดัจซูนจ ิ- ลอ่งเรอืเกบเิก - หมูบ่า้นเอะสะช ิฟจูวิาระ

08.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญปีุ่ น ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง) กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา
**ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอวิาเตะ (Iwate) ตังอยู่ในภมูภิาคโทโฮค ุเป็นเมอืงทมีธีรรมชาตสิวยงามและมมีรดกโลกทน่ีาสนใจ

นําทา่นสู ่วดัจซูนจ ิ(Chusonji Temple)  ตังอยู่ในเมอืงฮริาซมุ ิจ.อวิาเตะ เป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงทสีดุของเมอืงฮริาอซิมู ิกอ่ตังขนึในปี
850 เป็นวัดของพระพทุธศาสนานกิายเทนได ประกอบดว้ยอาคารตา่ง  ๆสบิกวา่หลังในพนืทขีนาดใหญ่
แตห่ลังจากการลม่สลายของตระกลูฟจูวิาระในปลายศตวรรษท ี12 ปัจจบัุนจงึเหลอือาคารดังเดมิเพยีง 2 หลัง บรเิวณทตัีงของวัดชซูนจนัิน
ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Wanko Soba

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เกบเิก (Geibikei) คอืชอ่งเขายาว 2 กม. ซงึเกดิจากแม่น ้าํซาเท็ตส ึลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูตระหงา่นกวา่ 50 ม. ชอื เกบิ
ซงึแปลวา่ จมูกสงิโต นันมาจากหนิปนูทอียู่ใกลป้ลายสดุของชอ่งเขามรีูปร่างคลา้ยจมูกสงิโต 

นําทา่น ลอ่งเรอื ชมทศันยีภาพทงีดงามของน้าํตก กอ้นหนิทน่ีาทงึ และถ ้าํหนิปนู ฯลฯ เมอืมาถงึครงึทางของการลอ่งเรือ
คณุสามารถลงจากเรือมาเดนิได ้มหีนา้ผากวา้งใหญ่ซงึมรีูขนาดเล็กอยู่ ทา่นสามารถซอื อุนดามะ หรือ หนิโชคดี
และพยายามโยนหนิเหลา่นันเขา้ไปในรู ถา้ทําสําเร็จก็จะหมายความวา่ จะโชคด ีระหวา่งการลอ่งเรือ คนพายเรือจะรอ้งเพลงพนืบา้นชอืวา่
เคยบ์โิออวิาเกะ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิความงามของธรรมชาต ิตน้ไม ้ป่าเขา ลําธาร คลอเคลา้ไปดว้ยเสยีงพลงเพราะ  ๆในบางชว่งตามอัธยาศัย

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นเอะสะช ิฟจูวิาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) ทนีีจะเป็นหมู่บา้นโบราณในบรรยากาศประวัตศิาสตรส์มัยเฮอัน
เป็นสถานทสํีาหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทวี ีมากกวา่ 200 เรืองดว้ยกัน นอกจากจะเดนิชมบรรยากาศสไตลย์อ้นยุคแลว้นัน
ภายในยังมกีจิกรรมสนุก  ๆอกีมากมาย เชน่ การแตง่กายเป็นขนุนางสมัยเฮอัน (มแีบบฟรีและเสยีเงนิเพมิเตมิ) การแตง่กายแบบซามูไร
โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยงิธนู นอกจากนียังมโีซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มติ ิอกีดว้ย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
Morioka Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงคะคโุนะดาเตะ - บา้นซามูไรโบราณทคีะคโุนะดาเตะ - กนิซงั ออนเซ็น - Sendai-Izumi Premium Outlet

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคะคโุนะดาเตะ (Kakunodate) 

ชม บา้นซามูไรโบราณทคีะคโุนะดาเตะ เห็นภาพคฤหาสนซ์ามูไร หรือทเีรียกวา่ บเุคะยะชกิ ิ(Bukeyashiki)
และบา้นเรือนของพอ่คา้ซงึยังคงไดรั้บการอนุรักษ์เป็นอย่างดแีมเ้วลาจะลว่งเลยมาราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ทําใหท้นีีไดรั้บฉายาวา่เป็น เกยีวโตนอ้ย
(The Little Kyoto) ปัจจบัุนเหลอืบา้นซามูไรทเีปิดใหเ้ขา้ชมเพยีง 6 หลัง และหากเดนิเลน่จนรูส้กึเมอืย ก็สามารถนังรถลากชมเมอืงไดด้ว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิเลน่ ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหบุเขา ประวัตยิาวนานกวา่ 100 ปี โดยหมู่บา้นนีเดมิที
เป็นหมู่บา้นเหมอืงแร่มากอ่น หลังปิดการทําเหมอืงไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดยีว ทนีีประกอบดว้ย



เรียวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทสีรา้งจากไมห้ลายชนั ไดรั้บการปลกูสรา้งตังแตป่ลายสมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้
สามารถสมัผัสกับภมูปิระเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเกา่ (ราคาไม่รวมคา่แชอ่อนเซ็น ราคาอยู่ท ี500-3000 เยน
ทังนีขนึอยู่สถานทบีรกิาร) 

จากนันชอ้ปปิง Sendai-Izumi Premium Outlet มรีา้นคา้และชอ้ปของ แบรนดดั์งกวา่ 160 รา้น นอกจากนีภายในศนูยก์ารคา้ Tapio
ทมีรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหบ้รกิาร รวมถงึมอีาหารพนืบา้นของดจีากภมูภาคโทโฮค ุอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
SENDAI HIllS HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงไอส ุ- ปราสาทสรึุงะ - เมอืงไอส ุ- หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ- ออนเซ็นเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ-
เมอืงฟคุชุมิะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแร

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร
ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรือตัวเมอืงทยัีงคงสมัผัสไดถ้งึกลนิอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนีไอสยัุงมมีนตเ์สน่หเ์รืองของออนเซ็นอกีดว้ย

นําทา่นสู ่ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแหง่เดยีวทยัีงคงเอกลักษณ์ดังเดมิของญปีุ่ นไว ้
ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามัทซ ึตังอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีอืวา่ ปราสาทคโุระคะวะ
Kurokawa Castle สรา้งขนึในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611
ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชนั เหลอืเพยีง 5 ชนัเทา่นัน ปราสาทแหง่นี
ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทยัีงทงิร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญปีุ่ น ทไีดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทนีี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Touno hetsuri)  หรือ หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามทธีรรมชาตสิรา้งขนึ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าํโอคาวะนี
ถูกกัดเซาะโดยน ้าํทไีหลผา่น กวา่จะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์สีวยงาม ชอื โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถนิของไอสึ
แปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนั  ๆทดีคูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทมีาของชอืโทโนะเฮทสรึ ิหรือ หนา้ผารูปเจดยี์

จากนันนําทา่นเยียมชม สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station)
โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญปีุ่ นทมีอีาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญปีุ่ นโบราณ
อกีทังตดิกันยังมจีดุออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้รีระหวา่งทรีอรถไฟดว้ย เพลดิเพลนิกับการ ออนเซ็นเทา้ อสิระใหท้า่นผอ่นคลายตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ(Ouchi Juku) บา้นโบราณทอีดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมอืหลายรอ้ยปีกอ่น
เป็นบา้นชาวนาญปีุ่ นโบราณทมีุงหลังคาทรงหญา้คาหนา  ๆเรียงรายกันสองฝังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40-50
หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแหง่นีเป็นเสมอืนแหลง่ทพัีก ตังขนาบขา้งถนนหลักทมีชีอืวา่ถนนชโิมสเึคะ
ถนนเสน้นีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมอื พ.ศ.2524
หมู่บา้นโออุจจิคูไุดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สงิปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของชาต ิซงึในปัจจบัุนหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจิ
จคูไุดรั้บการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทรีะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พนืเมอืง รา้นอาหารและทพัีกแบบญปีุ่ นเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีว
ปัจจบัุนมนัีกทอ่งมาเยียมชมหมู่บา้นนีกวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟคุชุมิะ (Fukushima)

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
FUKUSHIMA MUKAITAKI HOTEL ONSEN หรือเทยีบเทา่



วนัท ี5
ภเูขาซาโอะ (นงักระเชา้ไฟฟ้า) - ทา่เรอืชโิกมา่ - อา่วมตัซชึมิา่ - วดัโกไดโดะ - วดัซูอกินัจ ิ- วดัเอนสอึนิ - เซนได - ปราสาทอาโอบะ -
ชอ้ปปิง ณ ถนนคลสิโรด

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภเูขาไฟทตัีงอยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหวา่ง Yamagata กับ Miyagi
ของภมูภิาคโทโฮค ุทางฝังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจดุหมายปลายทางหลักของนักทอ่งเทยีวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทังปี 

นําทา่นนัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ทจีะพาคณุไตจ่ากดา้นลา่งของเขาซาโอะ (Zao) ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ (Jizo)
การนังกระเชา้เคเบลิอันแสนสบายนีถอืเป็นอกีประสบการณ์ทยีอดเยียม
ทจีะทําใหค้ณุไดส้มัผัสกับทัศนียภาพของธรรมชาตทิอียู่ตรงหนา้ทเีปลยีนแปลงไปในแตล่ะชว่งฤดกูาล
ตังแตก่อ้นหมิะทปีกคลมุตน้ไมใ้นชว่งหนา้หนาว สูท่อ้งฟ้าอันสดใสในชว่งหนา้รอ้น ไปจนถงึพชืพรรณเขยีวขจใีนฤดใูบไมผ้ลิ
แปรเปลยีนไปเป็นสนี ้าํตาลแดงในฤดใูบไมร้่วง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืชโิกมา่ (Marine Gate Shiogama) ลอ่งเรอืเฟอรร ีเพอืชม อา่วมตัซชึมิา่ (Matsushima Bay) ทตีดิอันดับ 1 ใน 3
ววิทสีวยงามทสีดุของประเทศญปีุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวทเีต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา่ 200
เกาะและบนเกาะเล็กๆนียังมตีน้สนญปีุ่ นขนึอยู่ดว้ยทําใหเ้กดิภาพทแีปลกตา ใชเ้วลาลอ่งเรือประมาณ 20-25 นาท ี

จากนัน วดัโกไดโดะ (Godaido Temple)  เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับทา่เรือมัตสชึมิะ เนืองจากตังอยู่ในตําแหน่งทโีดดเดน่
ทําใหวั้ดแหง่นีกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรา้งขนึในปี 807 เป็นทปีระดษิฐานของพระพทุธรูป 5 องค์
ซงึกอ่ตังโดยพระสงฆท์กีอ่ตังวัดซอูกิันจ ิโดยรูปปันจะถูกนํามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทกุ  ๆ33 ปี 

เดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple)  เป็นวัดเซนทมีชีอืเสยีงทสีดุในภมูภิาคโทโฮคุ
ภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตบูานเลอืนไวอ้ย่างสวยงาม กอ่ตังครังแรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได
และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในชว่งสมัยคามาครูะ วัดแหง่นีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างดี
โดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าํตา่งๆท ีอดตีเคยเป็นสถานททํีาสมาธิ
ปัจจบัุนเต็มไปดว้ยรูปปันตา่งๆไม่ไกลกันนัก 

นําทา่นเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple)  วัดแหง่นีรูจั้กคุน้เคยกันในชอื วัดแหง่กหุลาบ
มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตกทวีา่กันวา่เกา่แกท่สีดุในญปีุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตขูวาของตูป้ระดษิฐานพระพทุธรูป วัดสรา้งขนึในปี 1646
เพอืไวท้กุขแ์ละบชูาเทพ Mitsumune เทพแหง่ความเมตตาทเีสยีชวีติเมอือายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตังอยู่
และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีารสํ์าหรับนังทําสมาธ ิบรเิวณพนืทวัีดเป็นทตัีงของหลมุฝังศพ
และรูปปันของขนุนางดาเตะหนุ่มขมีา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษ์ผูภั้กดทีปีลดิชพีตายตามไป

นําทา่นชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) สรา้งขนึในปี 1600 โดยขนุนางนามวา่ ดาเตะ มาซามูเนะ
สรา้งขนึสําหรับป้องกันเมอืง ปราสาทแหง่นีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าํ ภเูขาและป่าซงึยังคงอุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจบัุนเหลอืเพยีงเศษซาก
แตกํ่าแพงหนิและประตนัูนไดรั้บการบรูณะขนึใหม่อกีครัง จากทําเลทตัีงของบรเิวณปราสาท
ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์งีดงามของเมอืงเซนไดได ้

จากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิงทใีหญ่ทสีดุของเมอืง
มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตังแตอ่าหารทอ้งถนิหรือฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศนูยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอน Highlight!!!
สําหรับย่านนีคอื คาเฟ่นกฮกูฟคุโุระ (Fukuro Café) ตังอยู่ตกึทอียู่หลังรา้น Gucci มคีา่เขา้ 1,200 เยน ซงึราคานีรวมกับคา่เครืองดมืแบบไม่อัน
โดยจะมนีกฮูกทถีูกฝึกจนเชอืงอยู่หลากหลายสายพันธุ ์แตล่ะตัวลว้นมคีวามน่ารักทตีา่งกันไป
ทสํีาคัญยังสามารถลบูหรือจับไดภ้ายในการดแูลของพนักงานผูชํ้านาญการ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั



SENDAI HIllS HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
สนามบนิเซนได - สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเซนได

11.15 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG627 (บรกิารอาหารรอ้นพรอ้มเครืองดมืบนเครือง)

16.05 น.
เดนิทางถงึ เมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี29 สงิหาคม 2562 เวลา 17:48 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• หากในภายหลงัทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สาํหรบัการยนืรอ้งขอวซีา่

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

เงอืนไขการจองและการชําระเงนิ

• มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน
• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีง ใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทาง E-Mail

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

• โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม

เงอืนไขยกเลกิการจอง

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไดเ้งนิคนืทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วัน ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซน็ของคา่ทัวรท์ังหมด



• ยกเลกิหลงั 14 วัน ไมไ่ดค้า่ทัวรค์นื

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรง
หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ
ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณ ีทังมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

หมายเหต ุ: กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ
และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ
3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

• กรณมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนักงานยกกระเป๋า(Porter)
• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• กรณทีตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทสีมัภาระน ้าํหนักเกนิ (ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ

• รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน
การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม
(ซงึเป็นเหตกุารณท์นีอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั

• หากท่านยกเลกิทัวร ์เนอืงจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทังๆ ทสีายการบนิ
หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้่าย
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณดีงันี
• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง



• กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

มาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ
จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น ดงัตอ่ไปนี
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

เงอืนไขอนืๆเพมิเตมิ (ผูโ้ดยสารควรรับทราบกอ่นการเดนิทาง)
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ



ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท  ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท  ี4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 4 ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง
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