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ลอ่งเรอืเกบเิค | นั่งกระเชา้ลอยฟา้ชมสโนวม์อนสเตอร ์| ทะเลสาบทาซาวะ 
กินซงั ออนเซน็ | หมูบ่า้นสนุขัจิง้จอก | หมูบ่า้น โออจุิ จคู ุ| ปราสาทสรุึงะ | แชอ่อนเซน็ 

 

 

 

 

 

  

เดนิทาง มีนาคม - เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  54,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626  23.50-07.30+1) 

วนัท่ี 2.  เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมตัสชิึมา่ - วดัโกไดโดะ – เมืองฮิราซมูิ - ลอ่งเรอืเกบิเค - เมืองฮานะมากิ 
วนัท่ี 3.  เมืองฮาจิมนัไต - ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮกัโกดะ (นั่งกระเชา้ลอยฟา้) 

วนัท่ี 4.  ทะเลสาบทาซาวะ - หมูบ่า้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ – เมอืงยามากะตะ - กินซงั ออนเซ็น 

วนัท่ี 5.  เมืองซาโอะ – หมูบ่า้นสนุขัจิง้จอก – เมืองไอส ุวาคามทัส ุ– ปราสาทสรุึกะ – เมืองคิตะกาตะ – เดินเลน่ชมเมืองคิตะกาตะ 

วนัท่ี 6.  หนา้ผาหินโทโนะ เฮทสรึ ิ– หมูบ่า้น โออจิุ จคู ุ– เซนได - เซนได อิซุมิ พรเีมีย่ม เอาทเ์ลท็ – ชอ้ปป้ิงอิออน นาโทร ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นอิจิบนัโจ 

วนัท่ี 7.  เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG627  11.15-16.05) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) - เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.50-07.30+1) 

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

23.50 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626  (บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
เซนได (สนามบนิเซนได) - เมืองมัตสึชม่ิา - วัดโกไดโดะ - เมืองฮริาซูมิ - 
ล่องเรือเกบเิค - เมืองฮานะมาก ิ

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
 มัตสึชิม่า (Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมตัสชิึม่าไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 

ดินแดนที่งดงามที่สดุในญ่ีปุ่ น ที่มีเกาะนอ้ยใหญ่อยูม่ากมาย 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวัดขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิม่า ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าให้วัดแห่งนี ้

กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมตัสชิึม่า สรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค ์ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆท์ี่
ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะถกูน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุทา้ยที่น  าออกมาจดัแสดง
คือปี 2006) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองฮิราซูมิ มรดกโลกแหง่ภมูิภาคโทโฮก ุตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัอิวาเตะ มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 
 ล่องเรือชอ่งแคบเกบิเค ชมหนึง่ในรอ้ยทศันียภาพสวยงาม และทรงคณุคา่ของญ่ีปุ่ นในญ่ีปุ่ น ถือไดว้า่เป็นท่ีเดียวเทา่นัน้ท่ีใช้

เรอืถ่อดว้ยไมพ้ายเพยีงอนัเดียวทัง้ ขาไปและกลบัโดยไมม่ีการใชเ้ครือ่งยนต ์ทา่นจะไดช้ม ตน้ไมก้บัโขดหินผาและน า้ใส 
สะอาดมองเห็นปลาแมน่ า้ก าลงัแหวกวา่ย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ROUTE INN YAHABA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันที ่3 เมืองฮาจมัินไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทอืกเขาฮักโกดะ (น่ังกระเช้าลอยฟ้า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองฮาจิมันไต ตัง้อยู่ที่ราบสงูในแนวภเูขาไฟของฮาจิมนัไต และทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ ที่นี่มีถนนซึ่งมีทศันียภาพ

งดงามทอดยาวไปทั่วบริเวณ ฮาจิมันไตมีความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึง
กลางเดือน ต.ค. ใบไมจ้ะเปลีย่นเป็นสเีหลอืง สม้ สวยงาม ช่วงเดือนธนัวาคม หิมะจะเริม่ตก สวยงามเป็นอยา่งมาก 

 ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) ก าเนิดขึน้จากการปะทขุองภเูขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ท าใหเ้กิดเป็นแอ่งทะเลสาบกวา้ง
ใหญ่บนระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับน า้ทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนชู 
(Honshu) ของญ่ีปุ่ น  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู ่ยอดเขาฮักโกดะ (Hakkoda) แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสงู 1,585 เมตร ไดร้บั
การคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ภเูขาที่สวยงามของญ่ีปุ่ น ที่นี่ยงัเป็นสถานที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีในฤดใูบไมร้ว่งที่สวยงามมากๆที่
หนึ่งอีกดว้ย มีใบไมห้ลากสีทัง้แดง เขียว เหลือง สม้ พรอ้มใจกันสลบัสีเพิ่มความความสวยงามใหก้ับภูเขาทัง้ลกู ช่วงเวลา
ใบไมเ้ปลี่ยนสีของที่นี่คือปลายเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตวัเมืองอาโอโมริ พรอ้มชมความงดงามของใบไม้
เปลีย่นส ีในช่วงฤดหูนาวหิมะจะตกในบรเิวณภเูขา ท าใหต้น้ไมถู้กแช่แข็งดว้ยหิมะจนกลายเป็นรูปรา่งแปลกๆแตกตา่งกนัไปที่
เรยีกกนัวา่ ปิศาจหิมะ หรือสโนวม์อนสเตอร ์ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปแบบเต็มอิ่มกบัหิมะที่เย็นฉ ่า 
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ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก APPI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที ่4 
ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ -  
กินซัง ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นท่ีรูจ้กักนัวา่เป็นทะเลสาบท่ีไมแ่ข็งตวัในฤดหูนาว ทะเลสาบท่ีลกึที่สดุในญ่ีปุ่ น (ลกึถงึ 

423.4 เมตร) และไดร้บัเลอืกใหต้ิดอยูใ่น 100 อนัดบัสถานท่ีวิวสวยของญ่ีปุ่ น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหศัจรรยท์ี่สขีองผืนน า้จะ
เปลี่ยนไปตามมมุที่ชมวิว เสน่หข์องทะเลสาบทาซาวะก็คือพืน้ผิวน า้ของทะเลสาบ สีที่เป็นลกัษณะเฉพาะของผืนน า้เรียกว่า 
“ทะเลสาบทาซาวะสีน ้าเงนิ” ทัง้ๆ ท่ีมีสนี  า้เงินเหมือนน า้หมกึที่ก าลงัไหล แตก่ลบัมีความใสเป็นลกัษณะพิเศษ ทะเลสาบแหง่
นีม้ีสัญลักษณเ์ป็นรูปป้ันทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปป้ันสีทองซึ่งต านานเล่าว่าเป็นรูปป้ันของเจา้หญิงทตัสึโกะ ที่ขอพรใหค้ง
ความงามอนัเป็นนิรนัดร ์แตก่ลบัถกูสาปใหเ้ป็นมงักรและจมอยูใ่ตท้อ้งทะเลสาบแหง่นี  ้

 

 
 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) น าท่านสมัผสักบับรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นที่งดงามเมื่อครัง้

อดีต ที่น่ีก็ยงัมีเสนห่อ์ีกมากมายใหท้า่นไดส้มัผสัถึงประวตัิศาสตร ์ไมว่า่จะเป็นผลติภณัฑห์ตัถศิลป์โบราณ หรอือาหารพืน้บา้น
ชนิดต่างๆ เป็นตน้ ตามแนวถนนหมู่บา้นซามูไรแห่งนี ้มีตน้ไมป้ลูกอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด 
นกัทอ่งเที่ยวก็จะไดร้ืน่รมยก์บัทศันียภาพอนังดงามไดอ้ยูเ่สมอ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นที่ยงัคงหลงเหลืออาคารบา้นเรือนดัง้เดิมชวนใหค้ิดถึงใหเ้ห็นกันอยู่ใน

ปัจจุบนั โดยอบอวลไปดว้ยบรรยากาศสไตลญ่ี์ปุ่ นช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บา้นที่เรียงรายไปดว้ย เรียวกงัไม้
เลียบแม่น า้ยงัคงมีใหเ้ห็นกนัอยู่จนถึงทุกวนันี ้ เพลิดเพลินกบัการชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบตัิเป็น
ออนเซ็นก ามะถนัใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กนอ้ย โดยว่ากนัว่ามีสรรพคณุช่วยรกัษาบาดแผลโดนบาด , บาดแผลไฟไหม,้ โรค
ผิวหนงัเรือ้รงั, โรคเรือ้รงัยอดฮิตของผูห้ญิง และโรคหลอดเลอืดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 
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ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั YAMAGATA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที ่5 
เมืองซาโอะ - หมู่บ้านสุนัขจิง้จอก - เมืองไอสุ วาคามัทสุ - ปราสาทสรุึกะ -  
เมืองคติะกาตะ - เดินเล่นชมเมืองคติะกาตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หมู่บ้านสุนัขจิง้จอก หมู่บา้นสนุขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยู่ใกลก้บัเมืองชิโรอิชิในภเูขาของจงัหวดัมิยากิ เปิด

ใหเ้ขา้ชมตัง้แตปี่ 1990 ภายในหมูบ่า้นมีสตัวน์านาชนิดกวา่ 100 ตวั รวมถึงสนุขัจิง้จอก 6 สายพนัธุท์ี่วิ่งไปมาไดอ้ยา่งอิสระใน
พืน้ที่กวา้ง ในประเทศญ่ีปุ่ น สนุขัจิง้จอกเป็นสตัวท์ี่ส  าคญัชนิดหนึ่ง ตัง้แต่ระดบัชาวบา้นมีความเช่ือว่าสนุขัจิง้จอกมีวิญญาณ
ของเทพอินารโิอคามิ หรอืเทพเจา้ของศาสนาพทุธชินโตอยู ่ซึง่เป็นเทพแหง่ความอดุมสมบรูณข์องการเกษตร(ขา้ว, ใบชา) และ
ความเจรญิรุง่เรอืง ใหท้า่นไดส้มัผสัความนา่รกัของสนุขัจิง้จอก และปอ้นอาหารสนุขัจิง้จอก พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ชม ปราสาทสึรุกะ ซึ่งแปลว่าปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนีถ้กูสรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกูสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1964 ปัจจบุนั
ปราสาทสรุึกะไดเ้ป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวตัิศาสตรข์องเมืองไอส-ุวาคามทัส ุรวมทัง้เครือ่งเขินและดาบโบราณตา่งๆ 
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 เมืองคิตะกาตะ เมืองที่มี ราเมนติดอนัดบั 1ใน 3 สดุยอดราเมนที่โดง่ดงัของญ่ีปุ่ น หรอื Big Tree Ramen เมืองราเมนดงัแหง่

ญ่ีปุ่ นนัน้ไดแ้ก่ Sapporo (ซปัโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คิตะกาตะ) อิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นชมเมืองตาม
อธัยาศยักับรา้นราเมนที่มีมากถึง 150 รา้นที่กระจายอยู่ทั่วเมือง โดยท่านสามารถขอคู่มือและแผนที่รา้นเด่นๆดงัๆ ไดจ้าก 
Information Center ของสถานี Kiatakata นอกจากรา้นราเมนที่กระจายตามอยู่ทั่วเมืองแลว้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ รวมถึง Kai 
Residence บา้นโบราณที่นบัเป็นหนึง่ในสถานท่ีส าคญัของเมือง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SANKYO FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ - หมู่บ้าน โออุจ ิจูคุ - เซนได - เซนได อซุิมิ พรีเมี่ยม 
เอาทเ์ล็ท - ย่านอจิบินัโจ - ช้อปป้ิงออิอน นาโทริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หนา้ผาหินที่ตัง้อยูต่ิดกบัแมน่ า้โอคาวะ โดยเช่ือกนัวา่ หนา้ผาหินแห่งนีม้ีอายหุลายลา้นปี และถกู

ธรรมชาติกดัเซาะในระยะเวลาที่ผ่านมา ท าใหห้นา้ผาแห่งนีม้ีรูปรา่ง หนา้ตาที่แปลกประหลาดคลา้ยๆกบัเจดียห์ินขนาดยกัษ์ 
นบัเป็นอีกหนึง่จดุชมที่ทกุทา่นไมค่วรพลาด 

 หมู่บ้านโออจิู จูคุ เป็นบา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2183 เป็นบา้นพกัในสมยัเอโดะที่ตัง้อยูใ่นถนนสาย
ส าคญั ที่ใชเ้ช่ือมระหวา่งเมืองไอสวุาคามสัส ึกบัเมืองนิคโก ้ซึง่ปัจจบุนัดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารที่มีของทอ้งถ่ินขึน้ช่ือ 
“โซบะตน้หอม” ที่ชาวญ่ีปุ่ นนิยมรบัประทาน นอกจากนีย้งัมีศาลเจา้และวดัประจ าเมืองโออจิูจคู ุโดยวดัตัง้อยูป่ลายสดุของ
ถนนสายหลกั ใหน้กัทอ่งเทีย่วจะไดช้มทิวทศันอ์นังดงามของเมืองไดจ้ากบรเิวณดา้นบนของวดั 
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 เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัอยา่งจใุจ กบัศนูย์
รวมรา้นแบรนดช่ื์อดังต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 
Adidas และอื่นๆ  

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปป้ิง อิออน นาโทริ หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครือ่งกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บ
จดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครนัเต็มที่ 

 ย่านอิจิบันโจ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบดว้ยถนนชอ้ปป้ิงหลายสาย จึงไดช่ื้อว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่
ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองขา้งทางของถนนนัน้เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น ของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขาย
สนิคา้แฟชั่นพวกเสือ้ผา้ รองเทา้เครือ่ง ประดบั รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหาร ในช่วงเทศกาลตา่งๆ 
โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสตม์าสที่จะมีการจดัแสดงไฟไวต้ลอดเสน้ทาง รวมทัง้มีการตัง้ตน้คริสตม์าสและประดบัไฟ
เอาไวต้ามจดุตา่งๆ พรอ้มดว้ยเสยีงเพลงที่เขา้กบับรรยากาศ 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินเซนได 
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 ถึง สนามบินเซนได ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
11.15 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627  (บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 
16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 
ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

ราคาแนะน าเพยีง : SENDAI AOMORI YAMAGATA FUKUSHIMA PREMIUM 7วัน 5คนื  
 โดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่12-18 มีนาคม 63 54,900.- 54,900.- 52,900.- 9,900.- 44,900.- 

วันที ่19-25 มีนาคม 63 54,900.- 54,900.- 52,900.- 9,900.- 44,900.- 

วันที ่02-08 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 54,900.- 9,900.- 40,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 25 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการันตีมัดจ าท่ีนั่ งกับสายการบินและค่ามัดจ า ท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของ
เจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง
คือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  
-เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

    -เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
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**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกัทาง
บรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัเิพ่ือ

การพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


