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วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิฮาเนดะ 

[NH850 21.45-05.55+1] 

วนัที ่2 สนามบนิฮาเนดะ – เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้

โทโซกุ-น า้ตกเคงอ่น-ทะเลสาบซูเซนจ-ิแชน่ า้แร ่

วนัที ่3 หมูบ่า้นโออจูจิคูุ-เมอืงไอส-ุปารสาทซรึงุะ

(ดา้นนอก)-เมอืงเซนได-ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 

วนัที ่4 มตัสซึมิา่ – ลอ่งเรอืชมอา่วมตัซซึมิา่-วดัซู

ซอนจ-ิลอ่งเรอืชอ่งแคบแกบเิค-เมอืงเซนได 

วนัที ่5 สถานนเีซนได-น ัง่รถไฟสูโ่ตเกยีว-สถานอีุ

เอโนะ-ตลาดเมโยโกะ-สถานนซีนิจกูุ-ชอ้ปป้ิงซนิจู

ก-ุสนามบนิฮาเนดะ 

วนัที ่6 สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ

[NH877 00.55-05.25] 

 NIKKO SENDAI 

มว่นอหีล ี 

6D3N  

HILIGHT  

 

น ัง่รถไฟซนิคงัเซนจากเซนไดสูม่หานครโตเกยีว 

ขอพรศาลเจา้โทโซกุ (ลงิปิดห ูปิดตา ปิดปาก) 

ชมหมูบ่า้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบมงุหลงั หมูบ่า้นโออจูจิคู ุ

เพลดิเพลนิกบัการลอ่งเรอือา่วมตัซซึมิา่ 

ลอ่งเรอืชอ่งแคบแกบเิค ชมหนึง่ในรอ้ยทศันยีภาพ

สวยงาม และทรงคณุคา่ของญีปุ่่ น 

เต็มอ ิม่กบัแหลง่ชอ้ปป้ิง 2 เมอืงใหญ่ 

ยา่นอจิบิงัโจ เมอืงเซนได , ยา่นชนิจกู ุเมอืงโตเกยีว 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus !! 

โดยสายการบนิออลนปิปอน [NH] 

เดนิทาง : มถิุนายน – กนัยายน 2562 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง: 49,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 11-16 กรกฎาคม 2562 (วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 50,900.- 

วนัที ่ 16-21 กรกฎาคม 2562 (วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 50,900.- 

วนัที ่ 01-06 สงิหาคม 2562 49,900.- 

วนัที ่ 12-17 กนัยายน 2562 49,000.- 

วนัที ่ 19-24 กนัยายน 2562 49,000.- 

วนัที ่ 25-30 กนัยายน 2562 49,000.- 

 

   

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮาเนดะ 
[NH850 21.45-05.55+1] 

    

2 
สนามบนิฮาเนดะ – เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโซกุ-

น า้ตกเคงอ่น – ทะเลสาบซูเซนจ ิ– แชน่ า้แร ่ ✈ �  �  
KINUGAWA 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
หมูบ่า้นโออจูจิคู ุ– เมอืงไอส-ุปารสาทซรึงุะ (ดา้นนอก)-

เมอืงเซนได – ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ �  �  อสิระ 
SENDAI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
มตัสซึมิา่ – ลอ่งเรอืชมอา่วมตัซซึมิา่ – วดัซูซอนจ ิ– 
ลอ่งเรอืชอ่งแคบแกบเิค – เมอืงเซนได �  �  �  

SENDAI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

สถานนเีซนได – น ัง่รถไฟสูโ่ตเกยีว – สถานอีเุอโนะ-

ตลาดเมโยโกะ – สถานนซีนิจกู ุ– ชอ้ปป้ิงซนิจกูุ-
สนามบนิฮาเนดะ 

�  อสิระ อสิระ 
 

6 
สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[NH877 00.55-05.25 ] ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิฮาเนดะ 

19.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิออลนปิปอน 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวกเนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่

NH 850 (สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 
สนามบนิฮาเนดะ - เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโซก-ุน า้ตกเคงอ่น-ทะเลสาบซู

เซนจ-ิแช่น า้แร ่(- / L / D) 

05.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส 

เตรยีมตวัออกเดนิทาง พรอ้มกบัรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่

เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

 

นกิโก ้(Nikko) เมืองมรดกโลกที่เต็มไปดว้ยเอกลักษณ์ของญี่ปุ่ น มีความส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,200 ปี เป็นทีต่ัง้ของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อเิอะยะซ ุ

กบัโทะกงุะวะ อเิอะมสิ ึโดดเดน่ทัง้ดา้นทวิทศัน ์สถาปัตยกรรม 

 

 

ศาลเจา้โทโชก ุ(Toshogu Shrine) ศาลเจา้ทีส่รา้งเพือ่เป็นสถานทีฝั่งศพโชกุณโทกุงา

ว่า ทีเ่ก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตัง้แต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อเิยยะส ึอาคารแต่ละหลังจะสรา้ง

จากไมล้งลายสทีอง มีสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลักทีว่จิติรตระการตาทัง้สวยงามในแง่ของ

ศลิปะและทีแ่ฝงแง่มุมทางปรัชญา ทางเขา้จะเป็นซุม้ประตูโยเมมง (Yomeimon) เป็นซุม้

ประตทูีส่วยงาม มขีนาดใหญ่ ดา้นในเป็นอาคารไม ้มรีูปลงิแกะสลกั 3 ตวั อยู่ในท่า ปิดห ู

ปิดปาก ปิดตา หมายถงึ การไมดู่ ไมฟ่งั ไมพู่ดในสิง่ไมด่ ีและบรเิวณซุม้ประตูก่อนขึน้

บันไดไปสุสานฯ มีรูปแกะสลักไมท้ี่มีชือ่เสยีง เป็นรูปแมวหลบั เป็นผลงานของ Hidari 

Jingoro ทีส่ าคัญศาลเจา้แห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นหนึง่ใน

มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

 

น า้ตกเคงอ่น (Kegon Falls) น ้าตกทีใ่หญ่และยาวทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น แถมยังตดิ

อันดบั 1 ใน 3 ของน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น โดยน ้าจากทะเลสาบซเูซนจ ิจะไหลมาบรรจบ

หนา้ผาสงู 97 เมตรเกดิเป็นน ้าตกขนาดใหญ่ ซึง่มสีสีนัแตกตา่งกนัตามแตล่ะฤดูกาล แมแ้ต่

ฤดหูนาวก็มคีวามงามน่าชม “จุดชมววิ” โดยการ “ลงลฟิท”์ ไปชัน้ล่างทีท่่านสามารถดืม่ด ่า

กบัภาพของน ้าตกแห่งนี้ไดง้ดงามมาก พรอ้มสมัผัสกบัสายน ้าทีเ่ย็นชืน่  ่่าใจ  
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ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ(Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบตัง้อยู่บรเิวณปลายเขาของภูเขา

ไฟนันไต ตวัทะเลสาบแห่งนี้เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีทีแ่ลว้ 

โอบลอ้มดว้ยทศันียภาพทวิเขา อันเป็นทีซ่ ึง่งดงามมเีอกลกัษณ์ทุกฤดูกาล ทะเลสาบชเูซน

จมิชีือ่เสยีงทางดา้นบ่อน ้าพุรอ้น และความหลากกลายทางธรรมชาต ิโดยมนี ้าตกหลายแห่ง

ในบรเิวณรอบๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก KINUGAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 หมูบ่า้นโออูจจิคู-ุเมอืงไอสุ-ปราสาทซรึงุะ(ดา้นนอก)-เมอืงเซนได- 

ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ (B / L / -) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

หมูบ่า้นโออจูจิคู ุเป็นบา้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบมุงหลงั ถกูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2183 เป็นบา้นพัก

ในสมัยเอโดะทีต่ัง้อยู่ในถนนสายส าคัญ ทีใ่ชเ้ชือ่มระหว่างเมืองไอสวุาคามัสส ึกับเมืองนคิ

โก ้ซึง่ปัจจุบันดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารทีม่ีของทอ้งถิน่ข ึน้ชือ่ “โซบะตน้หอม” ที่

ชาวญีปุ่่ นนยิมรับประทาน นอกจากนี้ยังมศีาลเจา้และวัดประจ าเมืองโออูจจิูคุ โดยวัดตัง้อยู่

ปลายสดุของถนนสายหลัก ใหนั้กท่องเทีย่วจะไดช้มทวิทัศน์อันงดงามของเมืองไดจ้าก

บรเิวณดา้นบนของวัด 

 

ชมดา้นนอกของ ปราสาทซรึุงะ ซ ึง่แปลว่าปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี้ถูกสรา้งข ึน้

ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัตศิาสตร์มามากมาย ท าใหโ้ดน

ท าลายและสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ล่าสดุถูกสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบัน

ปราสาทสรึุกะไดเ้ป็นพพิธิภัณฑจ์ัดแสดงประวัตศิาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ รวมทัง้

เครือ่งเขนิและดาบโบราณตา่งๆ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

เดนิทางสู่ เมอืงเซนได(Sendai) จังหวัดมยิางิ (Miyagi) ของภูมภิาคโทโฮกุ เป็น

ศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิ และยังเป็นเมอืงเกษตรกรรมเป็นแหลง่ปลกูขา้วสายพันธุด์ใีนญีปุ่่ น 

จนม ีมุสบึมิารุ (Musubimaru) มาสคอตสดุควิทป์ระจ าเมืองทีไ่ดแ้รงบันดาลใจมาจากขา้ว

ปั้นอีกดว้ย ช้อปป้ิง ณ ย่านอจิบิงัโจ แหล่งชอ้ปป้ิงที่อยู่ต ิดๆกับสถานีรถไฟเซนได 

ประกอบไปดว้ยถนนหลายเสน้ทีม่รีา้นคา้ตา่งๆมากมาย รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้กบัสนิคา้ที่

มอียู่หลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ เชน่ รา้น 100 เยน, รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้ และรา้นจ าหน่าย

ของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 มตัสซึมิา่ – ลอ่งเรอืชมอา่วมตัซซึมิะ-วดัซูซอนจ-ิลอ่งเรอืช่องแคบแกบเิค-

เมอืงเซนได (B / L / D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

มตัสชึมิา่(Matsushima) เป็นเมอืงทางชายฝ่ังตะวันออกเ่ียงเหนือของเซนได อ่าวมัตส ึ

ชมิ่าไดร้ับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดนิแดนทีง่ดงามทีส่ดุในญี่ปุ่ น ทีม่ีเกาะนอ้ยใหญ่อยู่

มากมาย ลอ่งเรอืชมอา่วมตัสชึมิะ (Matsushima Bay) ถอืไฮไลทข์องการมาเทีย่ว

ทีม่ัตสชึมิ่า ท่านจะไดช้มหมู่เกาะนอ้ยใหญ่บนอ่าวมัตสชึมิ่าไดอ้ย่างเด่นชดักว่า 100 เกาะ 

จากทัง้หมดทีม่อียู่มากกว่า 260 เกาะ เพลดิเพลนิไปกับววิทวิทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย 

อย่างเชน่ เกาะทีม่ีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผูเ้ฝ้าประตูวัด  เกาะทีม่ีโพรง

ลกัษณะคลา้ยรูประฆงั เป็นตน้ ท าใหเ้กดิเป็นทศันียภาพทีส่วยงามแปลกตา จนตดิอันดับ 1 

ใน 3 ทีส่ดุ จุดชมววิประเทศญี่ปุ่ น หรือ Nihon Sankei ทีจ่ะประกอบไปดว้ย 1. อามาโนะ 

ฮาชดิาเตะ สนัทรายสูส่วรรคท์ีเ่มอืงเกยีวโต 2.เสาโทราอกิลางน ้าทีเ่กาะมยิาจมิ่า จังหวัดฮิ

โรชมิ่า และ 3. อ่าวมัตซชึมิะ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

วดัชูซอนจ ิ(Chusonji Temple) วัดในศาสนาพุทธนกิายเทนไดทีเ่ก่าแก่และมีชือ่เสยีง

แห่งหนึง่ในญี่ปุ่ น ซึง่ซ่อนตัวอยู่ใตร้่มเงาของภูเขาคันซาน สรา้งขึน้ก็เพื่อเป็นการร าลกึถงึ

วญิญาณของผูท้ีเ่สยีชวีติในสงคราม 9 ปีและสงคราม 3 ปี ภายในวัดมีสถานที่ส าคัญๆ

มากมาย เชน่ วหิารทองค าคอนจคิโิดะ สรา้งจากไมแ้ละปกคลุมดว้ยใบไมส้ทีองสวยงาม

ทัง้ดา้นในและดา้นนอกและยังมีวหิารใหญ่ฮอนโดะ เป็นวหิารเก่าแก่ที่ยังเหลอือยู่เพียง

หลงัเดยีวของวัด ซึง่เป็นทีเ่ทศนาธรรมและประกอบพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

ลอ่งเรอืชอ่งแคบแกบเิค ชมหนึง่ในรอ้ยทัศนียภาพสวยงาม และทรงคุณค่าของญี่ปุ่ นใน

ญี่ปุ่ น ถอืไดว้่าเป็นที่เดียวเท่านั้นที่ใชเ้รือถ่อดว้ยไมพ้ายเพียงอันเดยีวทัง้ ขาไปและกลับ

โดยไม่มีการใชเ้ครื่องยนต ์ท่านจะไดช้ม สเีขียวขจีของตน้ไมก้ับโขดหินผาและน ้าใส 

สะอาดมองเห็นปลาแม่น ้ าก าลังแหวกว่าย หมอกปกคลุมแม่น ้ าหลังฝนตกชวนใหเ้กดิ 

จนิตนาการราวภาพฝัน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 สถานนเีซนได-น ัง่รถไฟสูโ่ตเกยีว-สถานอีุเอโนะ-ตลาดเมโยโกะ- 

สถานนชีนิจกู-ุชอ้ปป้ิงชนิจกู-ุสนามบนิฮาเนดะ  (B /-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เดนิทางสู่สถานเีซนได น าท่าน น ัง่รถไฟชนิคนัเซ็นจากเมอืงเซนไดมุ่งหนา้สู่เมอืง

โตเกยีว โดยรถไฟชนิคันเซนที่ว ิง่เร็วที่สุดในโลก ซึง่น าท่านสู่จุดหมายปลายทางดว้ย

ความเร็วสงูสดุ 270 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง โดยรถไฟชนิคนัเซนมสีถติกิารเดนิรถคลาดเคลือ่น

จากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วนิาทเีทา่นัน้  
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เดนิทางถงึ สถานอีเุอโนะ น าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ตลาดอาเมะโยโกะ (Ameyoko) เต็มไป

ดว้ยรา้นคา่มากมายไม่ว่าจะเป็น รา้นขายของเล่น โมเดลต่างๆ รา้นอาหาร เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ รา้นขายขนม รวมถงึขายอาหาทะเล ทีส่ าคัญ ราคาก็ไม่แพงดว้ย จากนัน้เดนิทาง

โดยรถไฟจากสถานนอีเุอโนะสูส่ถานซีนิจกู ุ

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

บา่ย 

 

ย่านช้อปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอิสระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ 

เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดัง ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK-II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

วนัที ่6 สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ[NH877 00.55-05.25 ] 

00.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH877 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

โปรแกรม : NIKKO SENDAI มว่นอหีล ี6D3N 

โดย สายการบนิออลนปิปอน 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 

[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

11 ก.ค. – 16 ก.ค. 62 

   (วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 
50,900 50,900 50,900 49,900 40,900 7,900 

16 ก.ค. – 21 ก.ค. 62 

   (วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 
50,900 50,900 50,900 49,900 40,900 7,900 

01 ส.ค. – 06 ส.ค. 62 49,900 49,900 49,900 48,900 39,900 7,900 

12 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 49,900 49,900 49,900 48,900 39,900 7,900 
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19 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 49,900 49,900 49,900 48,900 39,900 7,900 

25 ก.ย. -30 ก.ย. 62 49,900 49,900 49,900 48,900 39,900 7,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกหหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กหหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกหหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


