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ก าหนดการเดินทาง : 16-20 พ.ย. 62 จ  านวน 30 ท่าน 

 
 
 
 
 
 

วนัเสารท์ี่ 16 พ.ย. 62    (1) กรุงเทพฯ – เซนได (ประเทศญี่ปุ่น)  
 

21.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนยยคยามสะดยกดา้นเอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง 

23.50 น. เหินฟ้าสู ่สนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียยบินท่ี TG 626 

(ใชเ้ยลาเดินทาง 5.40 ชัย่โมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 

วนัอาทิตยท์ี่ 17 พ.ย. 62  (2)    สนามบินเซนได – ชมใบไมเ้ปล่ียนสี ณ ทะเลสาบ 5 สี โกชิคินุมะ 

     –วดัเอ็นโซจ ิ–ปราสาทนกกระเรียนซึรุกะ - ชมใบไมเ้ปล่ียนสี ณ 

     จดุชมวิวสะพานไดอิจเิคียวเรียว – ชิมไอศครีม CHARCOAL –  

     อ่ิมอรอ่ยกบัขาปู 
 

07.30 น. ถึงสนามบินสนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่น ** สาํคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 

จําพยก เน้ือสตัย์ พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจับ ** (เยลาทอ้งถ่ินเร็ยกย่า

ประเทศไทย 2 ชัย่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเยลาทอ้งถ่ิน เพ่ือคยามสะดยกในการนัด

หมาย) หลงัผ่านการตรยจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบรอ้ยแลย้ ... นําท่านเดินทางสู ่

จงัหวดัฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจงัหยดัหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ (TOHOKU) 

จุดเด่นของจังหยัดน้ี ท่ีทําใหใ้ครๆ ก็หลงรักก็น่าจะเป็นเพราะท่ีน่ีมีการผสมผสานท่ีลงตัยระหย่าง

ธรรมชาติท่ีสยยงามสมบรูณก์บัยฒันธรรมและประเพณีท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่น นอกจากน้ีท่ีจงัหยดัแห่งน้ีก็ยงั

มีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ มีคยามสงบในแบบท่ีเราไม่อาจหาไดจ้ากในเมืองใหญ่ๆ  

พิเศษส าหรับฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสี !!! นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 5 สี GOSHIKINUMA (โกชิคินุมะ) 

แหง่จงัหยดั FUKUSHIMA เป็นบ่อน้ําท่ีเกิดขึ้ นตามธรรมชาติโดยมีทั้งหมด 9 บ่อดย้ยกนั!! และดย้ยคยาม
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ท่ีสถานท่ีแหง่น้ีมีคยามสยยงามมาก ดงัน้ันทางประเทศญ่ีปุ่นก็เลยจดัทาํเสน้ทางการเดินศึกษาธรรมชาติ

ท่ีใหเ้ราสามารถเดินผ่านทั้ง 9 บ่อได ้

 

 

 

   

 

จากน้ันนําท่านสู ่วดั ENZOJI (เอนโซจ)ิ คือหน่ึงในยดัเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหยดัฟุกุชิมะ โดยยัด

แหง่น้ีเป็นยดัท่ีสรา้งขึ้ นมาตั้งแต่ 1,200 ปีก่อนและสรา้งขึ้ นจากไมท้ั้งหมด นอกจากน้ียดัแห่งน้ียงัตั้งอยู่

บนเนินเขาเล็กๆ ท่ีมีทิยทัศน์สยยงามสามารถมองเห็นแม่น้ํา TADAMI (ทาดามิ) ไดแ้บบพาโนรามา 

รยมทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีใหก้ําเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจา้ยัยแดง AKABEKO  

(อะคาเบโกะ) 

 

 

 

 

 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางยัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! ใหท่้านไดล้องรบัประทานขา้ยหน้าหมูทอด  

สตูรยานาอิสุ อนัแสนอรอ่ย ดย้ยเน้ือหมูคําโตกรอบนอกนุ่มในเน้ือฉํา่ กับขา้ยสยยรอ้นๆ ราดดย้ยซอส

สตูรพิเศษแบบฉบบัยานาอิสุรสชาดไม่เหมือนใคร 

บ่าย นําท่านชมหน่ึงในปราสาทท่ีเก่าแก่ของประเทศญ่ีปุ่น ปราสาท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือปราสาท     

นกกระเรียน ปราสาทแหง่น้ีเป็นปราสาทท่ีมีคยามเก่ียยขอ้งกับซามูไรกลุ่มเสือขาย BYAKKOTAI ซามูไร

กลุม่สุดทา้ยของประเทศญ่ีปุ่น 
 

 

 

 

 

 
 

ไฮไลทส์  าหรบัการชมใบไมเ้ปลี่ยนสีท่ีท่านไม่ควรพลาด !! นําท่านชมใบไมเ้ปล่ียนสี บริเยณ จุดชม

วิวรถไฟสาย TADAMI LINE วิวสะพาน DAIICHI KYOURYOU ถือเป็นจุดชมยิยท่ีมีชื่อเสียงเป็นอันดับ

ตน้ๆ ของจงัหยดั FUKUSHIMA และในแต่ละยนัน้ันจะมีนักท่องเท่ียยและชา่งภาพชายญ่ีปุ่นจาํนยนมากมา

ดคูยามสยยงามของรถไฟขณะท่ีกาํลงัยิ่งบนสะพานโดยมีแม่น้ําท่ีกยา้งใหญ่ และภูเขาท่ีสมบูรณ์เป็นฉาก

อยูด่า้นหลงั 

หลงัจากนั้น เราสมนาคุณท่านดว้ยการแจกไอศกรีม CHARCOAL ท่านละ 1 แท่งใหไ้ดล้ิ้มชิมรส 



3 
 

 

 

 

 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูขาป ู

   พกัคา้งคืน ณ  AIZU ASTRAEA HOTEL        หรือเทียบเท่า 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหง่น้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน้ําแรญ่ี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพกัผ่อนจาก

การท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งยัน การแช่น้ําแร่ธรรมชาติเป็น

ยฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชายญ่ีปุ่นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากนัเป็นอยา่งดี เป็นท่ีรูจ้กัอยา่งแพรห่ลาย และเชื่อย่าในน้ําแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่ยยใหผิ้ยพรรณและ

ระบบการไหลเยียนของโลหิตดีข้ึน 

 

วนัจนัทรท์ี่ 18 พ.ย. 62  (3) หมู่บา้นญี่ปุ่นโบราณโออุจิจูคุ – นัง่รถไฟเส้น AIZU RAILWAY - 

     ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค ์อินะวะชิโระ - หมู่บา้นสุนัขจิ้ งจอก 

     ZAO - แช่ออนเซ็น 
   

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านสู ่หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บา้นญ่ีปุ่นท่ีมีคยามสยยงามมาก และท่ีน่ี

คือสถานท่ีท่องเท่ียยท่ีแมแ้ต่คนญ่ีปุ่นยงัมาเท่ียยเป็นจาํนยนมาก โดยประยติัครา่ยๆ ของหมู่บา้นน้ีก็คือใน

สมยัเอโดะ ถนนเสน้ท่ีผ่านหนา้หมู่บา้นแหง่น้ีถือเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ท่ีเชื่อมต่อ

ระหยา่งอาณาจกัรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดงัน้ันหมู่บา้นแหง่น้ีจึงกลายเป็นแหลง่ท่ี

พกัระหยา่งทางท่ีไดร้บัคยามนิยมมาก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีครบทั้งอาหารและท่ีพกั **หากท่านมีเยลา 

สามารถลองชิมโซบะตน้หอม ท่ีไม่มีท่ีไหนเหมือน** 

 

 

 

 

 

 

... จากน้ันนําท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่รถไฟเสน้ AIZU RAILWAY จากสถานี Yunokami onsen สูส่ถานี 

Tonohetsuri 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางยนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านแยะชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บริเยณใจกลางจังหยดั ฟุกุชิมะ 

(FUKUSHIMA) ในชย่งฤดหูนายท่ีจะมีฝงูหงสจ์าํนยนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แมอ้ากาศจะหนายจัดมี

หิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะยะชิโระน้ันใหญ่เป็นอันดับส่ีในประเทศญ่ีปุ่น และมีภาพสะทอ้นของภูเขา

บนัไดปรากฏอยูบ่นผิยน้ําดย้ย คยามสยยงามน้ีทาํใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัในชื่อ “กระจกแหง่สยรรค์” … จากน้ัน
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นําท่านไปสมัผัสคยามน่ารักของบรรดาเขา้ขนฟูกันอย่างใกลช้ิดก็ไม่คยรพลาด หมู่บา้นสุนัขจิ้ งจอก    

ซาโอะ (ZAO KITSUNE MURA/ZAO FOX VILLAGE) มีอาณาบริเยณถึง 18,000 ตารางฟุต รยบรยมเอา

สุนักจ้ิงจอกหลายหลายสายพนัธ์ หลากสี ซ่ึงท่ีน้ีเปิดใหเ้ขา้ชมยายนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ท่ีญ่ีปุ่นน้ัน

เช่ือยา่จ้ิงจอกเป็นผูส้ง่สารของ INARI OKAMI เทพเจา้ชินโตดา้นคยามอุดมสมบรูณ ์

  

 

 

 

  
 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัคา้งคืน ณ  SUZUKIYA RYOKAN HOTEL       หรือเทียบเท่า 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหง่น้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน้ําแรญ่ี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพกัผ่อนจาก

การท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งยัน การแช่น้ําแร่ธรรมชาติเป็น

ยฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชายญ่ีปุ่นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากนัเป็นอยา่งดี เป็นท่ีรูจ้กัอยา่งแพรห่ลาย และเชื่อย่าในน้ําแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่ยยใหผิ้ยพรรณและ

ระบบการไหลเยียนของโลหิตดีข้ึน 

   

วนัองัคารที่ 19 พ.ย. 62  (4)  ฝึกท าตุ๊กตาญี่ปุ่นโคเคชิหน่ึงเดียวในโลก – ตลาดปลาชิโองามะ - 

     ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก – ปราสาทเซนได 

     (ภายนอก) – อนุสาวรียข์องทา่นไดเมียว - ชอ้ปป้ิงมิตซุยเอาทเ์ลต  
   

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ใหท่้านทดลองทํา ตุก๊ตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ฉบับออริจินัลท่ีมีเพียงตัยเดียยในโลก กล่ายกันย่า

ตุ๊กตาโคเคชิท่ีท่านไดเ้พน้ท์เองน้ัน มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจา้ตัยคนเพน้ท์อย่างน่า

ประหลาดใจ หากไดล้องแลย้จะตอ้งติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้

ดั้งเดิมของญ่ีปุ่นท่ีมีหยักลมลาํตยัทรงกระบอก มีลายเพน้ทใ์บหนา้และลยดลายต่างๆ 
 

 
 

จากน้ันนําท่านเลือกซ้ือและชิมอาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาชิโองามะ (SHIOGAMA FISH MARKET) 

เป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ีสาํคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น ศูนยก์ลางการคา้ปลาท่ีคึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ 

ภายในตลาดมีรา้นคา้กยา่ 140 รา้น แต่ละรา้นจาํหน่ายอาหารทะเลสด ผลิตภณัฑจ์ากอาหารทะเลแบบ

แปรรปู อาหารทอ้งถ่ิน เชน่ หอยนางรมมตัสึชิมะ(MATSUSHIMA OYSTERS) และเคก้ปลาแบบทอ้งถ่ิน 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางยนั เพ่ือใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารทะเลสดๆ 
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บ่าย นําท่านลอ่งเรือรบัลมชม อ่าวมัตสึชิมะ ท่ีมีเกาะนอ้ยใหญ่กยา่ 260 เกาะ ลกัษณะเกาะเป็นแบบหินขาย

ปกคลุมไปดย้ยตน้สน ทัศนียภาพงดงาม โดยในปีค.ศ. 2013 อ่ายมัตสึชิมะเคยไดร้ับรางยัล อ่ายท่ี

งดงามท่ีสุดในโลก และยงัติดอนัดบั 1 ใน 3 จุดชมยิยท่ีสยยงามท่ีสุดในญ่ีปุ่นอีกดย้ย   

 

 

 

 

 

 

ต่อไปนําท่านชม (จากภายนอก) ปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือท่ีเรียกย่า AOBA 

CASTLE เน่ืองจากย่าตัยปราสาทจริงๆ น้ันไดถู้กทําลายไปแลย้และไม่ไดมี้การสรา้งข้ึนใหม่เหมือนกับ

ปราสาทบางแห่งของญ่ีปุ่น ท่ีน่ีจึงมีเพียงลานกยา้งๆ แต่บนหินแต่ละจุดน้ันก็มีแผ่นเหล็กสลกับอกย่า

ตอนน้ีเราอยูห่อ้งไหนของปราสาทในสมยัก่อน แยะถ่ายรูป อนุสาวรียข์องท่านไดเมียว (ตําแหน่งเจา้

เมืองในสมัยก่อน) DATE MASAMUNE  ผูมี้ฉายาย่า ‘มังกรตาเดียย’ เรียกย่าเป็นคนท่ีมีคยามสนใจ

ทางดา้นการทตูและเทคโนโลยีของชาติตะยนัตกเป็นอย่างมาก ซ่ึงท่ีน่ี เราจะไดช้มยิยทิยทัศน์ของเมือง

เซนไดแบบพาโนรามิกท่ีสยยงาม 

 

 

 

 

 
 

อิสระชอ้ปป้ิง ณ มิตซุยเอาทเ์ลต ปารค์ เซนได เอา้ท์เลตท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริเยณ

ท่าเรือเซนได และเต็มไปดย้ยรา้นคา้ต่างๆ ท่ีคดัสรรมารยมถึงรา้นขายสินคา้  แบรนดด์งัทั้งของญ่ีปุ่นกับ

แบรนดจ์ากต่างประเทศ กยา่ 100 รา้นคา้ อีกทั้งยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ เครื่องด่ืม คาเฟ่ สาํหรบันัง่

พกัผ่อนสบายๆ หลงัจากชอ้ปป้ิง หรือจะเดินเลน่ ถ่ายรปูยิยชิงชา้สยรรคย์กัษ์ 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

   พกัคา้งคืน ณ HOTEL ROUTE-INN SENDAI NAGAMACHI INTER หรือเทียบเท่า 
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วนัพุธที่ 20 พ.ย. 62  (5) เซนได – กรุงเทพฯ     
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เช็คเอาทจ์ากโรงแรมท่ีพกั นําท่านเดินทางสูส่นามบิน 

11.15 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียยบินท่ี TG627 (ใชเ้ยลาเดินทาง 6.50 ชัย่โมง) 

  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

16.05 น. ถึงสนามบินสุยรรณภมิู โดยสยสัดิภาพ………พรอ้มคยามประทบัใจ 

 

 

 

 
  

 
 
หมายเหต ุ  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้-ลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นหลกั 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิเช่น ไมเ่ท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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อตัราคา่บรกิาร         จ านวน   30 ทา่น       
  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ  
2 ท่าน 

 

ราคา/ ท่าน 

เด็กอายุต า่กวา่  
8 ปี พักกบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

 

พักหอ้งเดีย่ว 
เพิม่  
ท่านละ 

 

16 พ.ย. – 20 พ.ย.  35,900 33,900 6,900 
 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้ง จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานยนดังกล่าย        

ทางบริษัทฯ ขอสงยนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การชาํระค่าบริการ 

2.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 ยนัหลงัการทาํจอง 

2.2 กรุณาชาํระค่าทยัรส์ย่นท่ีเหลือ 15 ยนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทยัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 ยนั   คืนเงินมดัจาํทั้งหมด  

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 ยนั   ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทยัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกยา่ 15 ยนั    ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทยัร ์

3.4 ยกเยน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางชย่งเทศกาลยนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมัด

จําท่ีนัง่กับสายการบิน และค่ามัดจําท่ีพกั รยมถึงเท่ียยบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 

หรือ ค่าทยัรท์ั้งหมด ไม่ยา่ยกเลิกดย้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีท่ีกองตรยจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ

ไย ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงยนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทยัรไ์ม่ยา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

3.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลย้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม 

คณะถือยา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ยา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตัย๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทยัรข์า้งตน้ 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุไยใ้นรายการ หรือระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่ายานพาหนะ ตามท่ีระบุไยใ้นรายการ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไยใ้นรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไยใ้นรายการ 

6.  เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนยยคยามสะดยกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

7.  ค่าน้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และค่าประกนัยินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

8.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหยา่งการเดินทาง  ยงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ   ยงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปมัคคุเทศก ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัย๋เครื่องบิน 

5. ค่าธรรมเนียมยีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอยีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเยน้การยื่นยีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 ยนั) 

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

 

หมายเหต ุ

1.  บริษัทฯ ขอสงยนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ย่มคณะไม่ถึง 30 ท่าน 

2.  ขอสงยนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนยนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงยนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียยบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลย่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีคยามล่าชา้จากสายการบิน , การประทย้ง, การนัดหยุดงาน,  

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือคยามรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากคยามประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากคยามประมาทของนักท่องเท่ียยเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจําหรือค่าทัยรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯแลย้ ทางบริษัทฯจะถือย่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงยนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่ยงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภายะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามคยามเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
 

 

ใบไมเ้ปลี่ยนสี ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 
 


