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นั่งกระเชา้ชมสโนวม์อนสเตอร ์| เก็บสตรอวเ์บอรร์ ี| กินซงั ออนเซ็น | ชมอา่วมตัสชึิมะ 
หมูบ่า้น โออจุิ จคู ุ| ปราสาทสรุึกะ | อิซากะออนเซ็น | ชอ้ปป้ิงยา่นอิจิบนัโจ | แชอ่อนเซ็น 
 

 

  

SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ท้าลมหนาว 6วัน 4คืน 

เดินทาง มนีาคม-เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง  61,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 

วนัท่ี 2.  เซนได (สนามบนิเซนได) – เมืองมตัสชึิมะ – ชมอ่าวมตัสชึิมะ - วดัโกไดโดะ – จงัหวดัยามากาตะ - กินซงั ออนเซ็น 
วนัท่ี 3.  เมืองซาโอะ – เทือกเขาซาโอะ (นั่งกระเชา้ไฟฟ้าชมสโนวม์อนสเตอร)์ - หมูบ่า้นสนุขัจิง้จอก 

วนัท่ี 4.  ฟกูชุิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสรุึกะ - หมูบ่า้น โออจูิ จคู ุ– หนา้ผาหินโทโนะ เฮทสรึิ 

วนัท่ี 5.  ชมเมืองอซิากะ ออนเซ็น - สวนสตรอวเ์บอรร์ี - เมืองเซนได - เซนได อิซุม ิพรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ - ชอ้ปปิง้ย่านอิจิบนัโจ  

วนัท่ี 6.  เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (TG627 11.15-16.05) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 

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

23.59น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG626 (บริการอาหารเช้าและน า้ดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่2 
เซนได (สนามบินเซนได) - มัตสึชิมะ - ชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - 
ยามากาตะ - กินซัง ออนเซ็น 

08.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 มัตสึชมิะ (Matsushima) ตัง้อยู่นอกเมืองเซนได จุดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุคืออ่าวมตัสึชิมะ ท่ีติดอันดบั 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสดุ

ของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองท่ีมีช่ือเสียงมาตัง้แตส่มยัอดีต และในปัจจบุนัยงัคงความงามนัน้เอาไว ้ในปีค.ศ. 2013 
เป็นเมืองท่องเท่ียวรมิอ่าวมตัสชึิมะ ท่ีมีเกาะนอ้ยใหญ่มากมาย ดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่พวกนีช้่วยลดแรงกระแทกของคล่ืนยักษ์ ท า
ใหม้ตัสชึิมะไดร้บัผลกระทบจากสนึาม ิปี 2011 ไมม่ากเท่ากบัเมืองรมิทะเลอ่ืนๆในแถบนี ้และเป็นแหลง่เลีย้งหอยนางรมดว้ย 

 ชมอ่าวมัตสึชิมะ ติดอันดบั 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น อ่าวนีย้ังไดร้บัรางวลั “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก” 
รองจากอ่าวของมหาวหิารมงต ์ชาน มเิชล ท่ีประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา และเป็นอ่าวแรก
ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไดร้บัรางวลันี ้ท่ีน่ีจึงเป็นสถานีท่ีซึ่งควรแวะไปเท่ียวชมมากท่ีสดุแห่งหนึ่งเม่ือท่านเดนิทางมาถึงเมืองเซนได 

 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวดัขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ ตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าให้วัดแห่งนี ้

กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมตัสึชิม่า สรา้งขึน้ในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค ์ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆท่ี์
ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะถกูน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุทา้ยท่ีน าออกมาจัดแสดง
คือปี 2006) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 ยามากาตะ(Yamagata) มีพืน้ท่ีท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทิศใตข้องภูมิภาคโทโฮค ุเมืองหลกั คือ เมืองยา

มากาตะ มีช่ือเสียงของผลผลติทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอรร์ี่ แหลง่น า้พรุอ้น และความงามของธรรมชาติ 
 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นท่ียังคงหลงเหลืออาคารบา้นเรือนดัง้เดิมชวนใหค้ิดถึงใหเ้ห็นกันอยู่ใน

ปัจจบุนั โดยอบอวลไปดว้ยบรรยากาศสไตลญ่ี์ปุ่ นช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 บรรยากาศของหมู่บา้นท่ีเรียงรายไปดว้ย เรียวกังไม้
เลียบแม่น า้ยังคงมีใหเ้ห็นกันอยู่จนถึงทุกวนันี ้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคณุสมบตัิเป็น
ออนเซ็นก ามะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กนอ้ย โดยว่ากันว่ามีสรรพคณุช่วยรกัษาบาดแผลโดนบาด , บาดแผลไฟไหม,้ โรค
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ผวิหนงัเรือ้รงั, โรคเรือ้รงัยอดฮิตของผูห้ญิง และโรคหลอดเลือดแขง็ (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม Kaminoyama Onsen หรือเทยีบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที ่3 
เมืองซาโอะ - เทอืกเขาซาโอะ (น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมสโนวม์อนสเตอร)์ -  
หมู่บ้านสุนัขจิง้จอก (Zao Fox Village) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหนึ่งเทือกเขาท่ีสวยงามท่ีสุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามากาตะ และยังเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงดา้นน า้พรุอ้นและสกีรีสอรท์ ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช่ื้นชมกับธรรมชาติสองขา้งทางท่ีถูกปกคลมุ
ไปดว้ยหิมะในช่วงฤดหูนาว น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพ่ือช่ืนชมความมหศัจรรยข์องสายลมจากไซบีเรียท่ีพดัพา
หิมะมาปกคลมุตน้สนจ านวนมาก เกาะเป็นผลึกน า้แข็งก่อตวัเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงท าใหถู้กกล่าวขวญักันว่า
เป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหมิะ ” ใหท้กุท่านไดอ้ิสระเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูป SNOW MONSTER  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแห่งซาโอะ หมูบ่า้นสนุขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยู่ใกลก้บัเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวดั

มยิากิ เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้นมีสตัวน์านาชนิดกว่า 100 ตวั รวมถึงสนุัขจิง้จอก 6 สายพนัธุท่ี์วิ่งไปมาได้
อย่างอิสระในพืน้ท่ีกวา้ง ในประเทศญ่ีปุ่ น สุนัขจิง้จอกเป็นสัตวท่ี์ส  าคญัชนิดหนึ่ง ตัง้แต่ระดบัชาวบา้นมีความเช่ือว่าสุนัข
จิง้จอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่  ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของ
การเกษตร(ขา้ว, ใบชา) และความเจรญิรุง่เรือง ใหท้่านไดส้มัผสัความน่ารกัของสนุขัจิง้จอก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก Dake Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
ฟูกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจิ จูคุ -  
หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จังหวัดฟูกุชิมะ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องภูมิภาคโทโฮะค ุเป็นจังหวดัท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามในญ่ีปุ่ น ท่ีน่ียังคงวฒันธรรมญ่ีปุ่ น

แบบดัง้เดมิเอาไวไ้ด ้มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม อาหารอรอ่ย รวมถึงเซ็นธรรมชาตท่ีิน่าสมัผสั 
 ทะเลสาบอินะวะชโิระ (Lake Inawashiro) เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ท่ีเมืองอินะวะ

ชิโระ ใจกลางของจงัหวดัฟกูชุิมะ ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ท าใหน้ า้มีลกัษณะของธาตท่ีุเป็นกรด

จนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศยัอยู่ใตน้  า้ได ้ท าใหน้ า้ใสจนไดร้บัขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพาะฤดู

หนาวท่ีเราจะไดเ้ห็นภาพทิวเขาหิมะสลบัซบัซอ้นปรากฏบนผวิน า้ใส อีกทัง้สามารถพบเห็นฝงูหงสน์ับรอ้ยตวัท่ีลอยอยู่เหนือผิว

น า้ ตัง้แตพ่ฤศจิกายน – เมษายนของทกุปี  

 
 ชม ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 1384 มีทัง้หมด 5 ชัน้ เต็มไปดว้ยมนตข์ลงั  

และผา่นเหตกุารณท์างประวตัศิาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ล่าสดุถูกสรา้งขึน้ใหม่
ในปี ค.ศ. 1964 ปัจจบุนัปราสาทสรุึกะไดเ้ป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงประวตัศิาสตรข์องเมืองไอส-ุวาคามทัส ุรวมทัง้เครื่องเขินและ
ดาบโบราณต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวท่ีมีหิมะโปรยปรายปกคลมุตวัปราสาท ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย ส่วนในช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิสามารถชมซากรุะกวา่ 1,000 ตน้ในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จดุชมซากรุะท่ีสวยงามท่ีสดุในญ่ีปุ่ น  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านโออูจ ิจูคุ เป็นบา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2183 เป็นบา้นพกัในสมยัเอโดะท่ีตัง้อยู่ในถนนสาย
ส าคญั ท่ีใชเ้ช่ือมระหวา่งเมืองไอสวุาคามสัสึ กับเมืองนิคโก ้ซึ่งปัจจุบนัดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารท่ีมีของทอ้งถิ่นขึน้ช่ือ 
“โซบะต้นหอม” ท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยมรบัประทาน นอกจากนีย้ังมีศาลเจา้และวดัประจ าเมืองโออูจิจูค ุโดยวดัตัง้อยู่ปลายสดุของ
ถนนสายหลกั ใหน้กัท่องเท่ียวจะไดช้มทิวทศันอ์นังดงามของเมืองไดจ้ากบรเิวณดา้นบนของวดั 

 
 

 หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ หนา้ผาหินท่ีตัง้อยู่ตดิกบัแมน่ า้โอคาวะ โดยเช่ือกันว่า หนา้ผาหินแห่งนีมี้อายุหลายลา้นปี และถูก
ธรรมชาตกิดัเซาะในระยะเวลาท่ีผา่นมา ท าใหห้นา้ผาแห่งนีมี้รูปร่าง หนา้ตาท่ีแปลกประหลาดคลา้ยๆกับเจดียห์ินขนาดยักษ ์
ท่ีน่ีมีสะพานแขวน เรียกว่า สะพานฟูจิมิบาช ิใหเ้ดินชมวิวแม่น า้สีเขียวมรกตสวยงาม แถมยังไดด้รู่องหินของหนา้ผา และ
สมัผสักบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตใินระยะใกล้ๆ อีกดว้ย นบัเป็นอีกหนึ่งจดุชมท่ีทกุท่านไมค่วรพลาด 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก Fukushima Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 
ชมเมืองอิซากะ ออนเซ็น – เก็บสตรอวเ์บอรร์ี -  เมืองเซนได - เซนได อิซุมิ พรี
เม่ียม เอาทเ์ล็ท - ช้อปป้ิงย่านอิจิบันโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมเมือง อิซากะ ออนเซ็น (IizakaOnsen) เมืองแห่งน า้พุรอ้นอันเก่าแก่ท่ีท่ีคุณสามารถเดินเล่นไปรอบๆตัวเมือง และ

เพลิดเพลินไปกับน า้พรุอ้นส่งตรงมาจาก ‘เรียวกัง’ โรงแรมสไตลญ่ี์ปุ่ นดัง้เดิม และบ่ออาบนา้สาธารณะถึง 9 แห่ง บริเวณใจ
กลางเมือง อิซากะออนเซ็น เป็นเมืองน า้พรุอ้นท่ีเตม็ไปดว้ยบรรยากาศท่ียอดเย่ียมซึ่งมีมานานกวา่ 2,000 ปี  
ประวัตศิาสตรข์องอิซากะ ออนเซ็น มีต  านานวา่ ยามาโตะ ทาเครุ โนะ มิโคโตะ (ผูก้ลา้ในต านานของญ่ีปุ่ นเม่ือ 2,000 ปี
ก่อน) ไปออกรบทางฝ่ังตะวนัออก เกิดป่วย แตพ่อไดแ้ช่น า้รอ้นในแถบนัน้ ก็หายป่วยทันที ในปี ค.ศ.1689 สมยัเอโดะ นักแต่ง
กลอนช่ือมตัสโึอะ บะโชไดม้าท่ีน่ีดว้ย 

 
 น าท่านเก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจากตน้มาทานไดแ้บบไมอ่ัน้ ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยฉ ่าถูกใจแน่นอน  เป็นหนึ่ง

ในกิจกรรมช่วงฤดหูนาวของเมืองอิซากะ ออนเซ็น ท่ีไมค่วรพลาด (ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรรี์ได้นานถึง 30 นาท)ี 

 
 เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนดด์งัอย่างจุใจ กับศนูย์

รวมรา้นแบรนดช่ื์อดงัต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 
Adidas และอ่ืนๆ และยงัมีรา้นอาหารมากมายใหท้่านไดเ้ลือกทานอย่างอิ่มอรอ่ย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ย่านอิจบิันโจ เป็นแหลง่ชอ้ปปิง้ในใจกลางเมืองเซนได ท่ีประกอบดว้ยถนนชอ้ปปิง้หลายสาย จึงไดช่ื้อว่าเป็นถนนชอ้ปปิ้งท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองขา้งทางของถนนนั้นเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น ของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขาย
สนิคา้แฟชั่นพวกเสือ้ผา้ รองเทา้เครื่อง ประดบั รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสตม์าสท่ีจะมีการจัดแสดงไฟไวต้ลอดเสน้ทาง รวมทัง้มีการตัง้ตน้คริสตม์าสและประดบัไฟ
เอาไวต้ามจดุตา่งๆ พรอ้มดว้ยเสียงเพลงท่ีเขา้กบับรรยากาศ 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก Sendai Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดนิทางไปยัง สนามบนิเซนได 
 ถึง สนามบนิเซนได ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG627  (บริการอาหารและน า้ดืม่บนเคร่ือง) 
16.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

ราคาแนะน าเพียง :  SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ทา้ลมหนาว 6 วัน 4 คืน 
 โดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี (เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที ่31 ม.ีค.-05 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 59,900.- 9,900.- 46,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 
ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการันตีมัดจ าท่ีนั่ งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิัทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ ไม่สนบัสนนุใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของ
เจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  
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-เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    -เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 
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รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 
15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกัทาง
บรษิัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่ับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น**  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติัเพื่อ

การพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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