
  

ทวัรญ่ี์ปุ่ น เซนได ไอส ุฟุกุชิมะ [เลสโก เกล็ดหิมะ] 5D3N (TG) 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 
21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ท ี ่4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง 

และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
23.59 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงเซนได ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG626 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 



  

ทวัรญ่ี์ปุ่ น เซนได ไอส ุฟุกุชิมะ [เลสโก เกล็ดหิมะ] 5D3N (TG) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเซนได - ปราสาทสรุึงะ - เมอืงไอสุ - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ – ทะเลสาบอนิาวะชโิระ – เมอืงฟกุุชมิะ - ออิอน 
มอลล ์

 
07.40 น.   ถงึ เมอืงเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมงโดยประมาณ) หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนศุลกากรแลว้ น าท่านชมบรเิวณภายนอก ปราสาทสรุึงะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดยีวทียั่งคง
เอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานี
รถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี 
ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ ปราสาท
แห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานทียั่งทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญีปุ่่น ที่ไดเ้ลือกปลดิชพีตัวเองลง ณ 
สถานทีน่ี้ (ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ 410 เยน) 

 

 
 
เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ บา้นโบราณทีอ่ดีตเคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปี

ก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร 
โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืน
แหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชีือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ 
พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึ่งในปัจจุบัน
หมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของที่ระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง 
รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่นเพือ่ดงึดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี (ไม่
รวมคา่เขา้ชม โออุจจิูคุ มะชนิะม ิเท็นจคิงั ทา่นละ 250 เยน) 
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จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบอนิาวะชโิระ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ
ญี่ปุ่น ตัง้อยู่ที่เมืองอนิะวะชโิระ ใจกลางของจังหวัดฟุคุชมิะ และเป็นทางเขา้สูอุ่ทยานแห่งชาตบัินได อะซะฮี  ซึง่เป็น
เทือกเขาที่มีชือ่เสยีงในแถบนี้  ทะเลสาบอนิะวะชโิระเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟ ท าใหน้ ้ามลีักษณะของธาตุทีเ่ป็น
กรดจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้ส่งผลใหน้ ้าใสจนไดรั้บขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” 
โดยเฉพาะฤดูหนาวทีเ่ราจะไดเ้ห็นภาพทวิเขาหมิะสลับซับซอ้นปรากฏบนผวิน ้าใส อกีทัง้สามารถพบเห็นฝูงหงสไ์ดต้ัง้แต่
พฤศจกิายน – เมษายนของทุกปี ภาพของฝูงหงสนั์บรอ้ยตัวทีล่อยอยู่เหนือผวิน ้าจงึเป็นภาพทีคุ่น้ตาของทะเลสาบแห่งนี้ 
 

 
 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ ออิอน มอลล ์ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญีปุ่่น มสีนิคา้มากมาย

หลากหลายชนดิใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้กัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครือ่งซ าอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเล่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยา

สามัญประจ าบา้นหรือแมก้ระท่ังผลไมส้ดๆจากไร่ของญีปุ่่นก็มีจ าหน่ายทีน่ี่ดว้ยเชน่กัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ทีทุก

อย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่นกันเลยทเีดยีว    

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
พกัที ่  โรงแรม HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรอืระดบัเดยีวกนั    
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วนัทีส่าม      หมูบ่า้นสุนขัจิง้จอก - ภูเขาซาโอะ (น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า) - อสิระเลน่สก ีณ ซาโอะ สก ีออนเซ็น เซนได – กนิซงั
ออนเซน - ชอ้ปป้ิง ณ ถนนคลสิโรด 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ (มีอาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิง้จอกหลาย

หลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตดา้นความอุดม

สมบูรณ์ ทีน่ี่แบ่งออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยู่ในกรง มทัีง้ แพะ แกะ กระต่าย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหาร

ได ้กับโซนเปิดทีม่ีจิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท่้านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสนัุขจิง้จอกตามอัธยาศัย ขอ้ควรระวงั 

เนื่องจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง แต่บางตัวยังมีสัญชาตญิาณเดมิอยู่ ดังนั้น ควรปฏบัิตติามคู่มือการท่องเทีย่วที่

ทางเจา้หนา้ที่ของหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่

หรอือยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของตัวนักท่องเทีย่วเอง  

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาซาโอะ เป็นภูเขาไฟที่ตัง้อยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของ

ภูมภิาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเทีย่วในการมาชมทัศนียภาพอัน

งดงามตลอดทัง้ปี น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ ทีจ่ะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ 

(รวมค่าขึน้กระเชา้) ในช่วงฤดูหนาวหมิะจะปกคลุมท่ัวพื้นที่เป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจหมิะ หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า จู

เฮยีว ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสมของหมิะทีต่กลงมาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคลา้ยกับปีศาจ 

และในเวลากลางคนืยังมกีารเปิดไฟไลทอ์ัพเพิม่ความสวยงามอกีดว้ย  
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จากนัน้อสิระใหท้่านเล่นสก ีณ ซาโอะ ออนเซนสกรีสีอรท์ เป็นหนึง่ในสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่น ลานสกขีนาดใหญ่

ที่มีกจิกรรมใหเ้ล่นหลากหลายเหมาะทัง้กับผูท้ีม่ีทักษะ หรือผูท้ีไ่ม่เคยเล่นสกมีาก่อน ที่นี่โด่งดังดว้ยคุณภาพของหมิะที่

ละเอียดเบาราวผงแป้ง หรือที่เรียกว่าพาวเดอรส์โนว์ (powder snow) ราคาไม่รวมคา่เชา่ชุดและอุปกรณ์ส าหรบั

ลานสก ี(***หมายเหตุ ลานสก ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากในวนัทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยตอ่การ

ชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไปเลน่สกที ีอ่ ืน่ทดแทนดว้ยเช่นกนั) 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่กนิซงัออนเซน ซึง่เป็นเมืองน ้าพุรอ้นที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึง่เดมิเป็น

พื้นที่รอบเหมืองแร่เงนิที่ไดป้รับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชือ่เสียงเป็นอันดับตน้ๆของประเทศญีปุ่่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่

สวยงามที่สดุดว้ยหอ้งพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองขา้งทางของแม่น ้า ใจกลางเมืองกนิซังออนเซน ถูกจัดใหเ้ป็น

เขตเดนิเทา้เท่านัน้ เนื่องจากถนนแคบ และไม่มทีีส่ าหรับจอดรถ จงึท าใหเ้มอืงแห่งนี้เงยีบสงบมากขึน้ โดยเฉพาะชว่งเย็น 

เรียวกังต่างเปิดไฟสีสม้สว่างดว้ยตะเกียงก๊าซ และในฤดูหนาวทัศนียภาพก็จะดูสวยงามขึน้ดว้ยหมิะตามทางเดนิและ

หลังคา  ดา้นหลังของเมอืงยังมนี ้าตกสงู 22 เมตร ทีฐ่านของน ้าตกเคยเป็นหนึง่ในทางเขา้เหมอืงเงนิทีถ่กูสรา้งขึน้มานาน

กว่า 500 ปีแลว้ ท าหนา้ที่เป็นทางเขา้หลักในสมัยตน้เอโดะ นักท่องเที่ยวสามารถเดนิเขา้ชมอุโมงค์ภายในไดไ้กล

ประมาณ 20 เมตรเท่านัน้ 

 

 
 
จากนั้นเดนิทางสู ่เซนได  เป็นเมืองหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ
ภูมภิาคโทโฮคุไดร้ับฉายาว่า เมืองแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน่ 
เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้
รา้นอาหารต่างๆ อกีมากมาย จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงถนนคลสิโรด ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืก
หลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรอืฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอน  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั โรงแรม MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั   หลงัเช็คอนิเขา้ทีพ่กัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบั

การแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดี

ขึน้ 
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วนัทีส่ ี ่ ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วดัโกไดโดะ – ชอ้ปป้ิงมติซุย เอา้ทเ์ล็ท  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้ง

ขึน้ส าหรับป้องกันเมอืง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบัน

เหลือเพียงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนั้นไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่อีกครัง้ จากท าเลที่ตัง้ของบรเิวณปราสาท ท่าน

สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงามของเมอืงเซนได (ไมร่วมคา่เขา้ชมพพิธิภณัฑท์า่นละ 700 เยน) 

 

จากนัน้น าท่านชม รูปปั้นไดแคนนอน  หรอืเจา้แมก่วนอมิ ทีเ่ซนได เป็นหนึง่ในสบิรูปป้ันทีส่งูทีส่ดุในโลก รูปป้ันเจา้แม่

กวนอมิขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ทางเหนือของเมืองเซนไดมีความสงู 100 เมตร สามารถเขา้ไปภายในรูปป้ันได ้ภายในทีแ่บ่ง

ออกเป็น 12 ชัน้มีพระพุทธรูป 108 องค์ประดษิฐานอยู่ สามารถขึน้ลฟิทไ์ปถงึชัน้บน และสามารถมองเห็นตัง้แต่ตัวเมอืง

เซนไดไปจนถงึมหาสมุทรแปซฟิิก (ไมร่วมคา่ขึน่ลฟิทท์า่นละ 500 เยน) 
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เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ วดัโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรือมัตสชึมิะ เนื่องจากตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่น ท า

ใหวั้ดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสชึมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึง่

ก่อตัง้โดยพระสงฆ์ทีก่่อตัง้วัดซูอกิันจ ิโดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี   อาคารปัจจุบันไดร้ับการ

บูรณะฟ้ืนฟูขึน้ในปี 1604 โดยขุนนางทอ้งถิน่ Date Masamune ดา้นนอกอาคารตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลักเล็กๆรูป 12 

นักษัตรตามปฏทินิจันทรคต ิโดยแบ่งเป็นดา้นละ 3 นักษัตร โชคดทีีใ่นเหตุการณ์สนึามแิละแผ่นดนิไหวปี 2011 วัดโกได

โดะไม่ไดรั้บความเสยีหายใดใด 

 

จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟช่ันทันสมัยแหล่งรวมพลของสนิคา้แบ
รนด์เนมชื่อดังจากท่ัวโลกประกอบดว้ยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟช่ันหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ท่ัวไป นอกจากนี้
ภายในหา้ง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ที่น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพื้นที่ที่มีสนิคา้
ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั  โรงแรม MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั    

 

วนัทีห่า้         สนามบนิไซนได - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิเซนได เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
11.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพ ฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG627 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
16.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

  

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุต า่กวา่12
ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุต า่กวา่12
ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์ 2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2563 35,999 33,999 32,999 8,000 23,999 

29 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 35,999 33,999 32,999 8,000 23,999 

07 – 11 มนีาคม 2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ท ีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ท ีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.  ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 

1,700 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน
ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 



  

ทวัรญ่ี์ปุ่ น เซนได ไอส ุฟุกุชิมะ [เลสโก เกล็ดหิมะ] 5D3N (TG) 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 
อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 
  

 


