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มนต์เสน่ห์ของเส้นทางโทโฮคุของญี่ปุ่น  
สัมผัสกลิ่นอายของ หมู่บ้านออนเซ็นโบราณ อายุกว่าร้อยปี 

ชมซากุระ 1000 ต้น ติด 1 ใน 100 แห่งของญี่ปุ่น 
ช้อปปิ้งย่านดังเซ็นได แชอ่อนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืนเต็ม 

 อาหารสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ 

TG 626  BKK-SDJ  23.50 – 07.30  
TG 627  SDJ-BKK  11.15 – 16.05 

เทศกาลสงกรานต์ 14 - 19 เมษายน 2563  

              ราคา 62,900.- 
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20.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.50  ออกเดนิทางสู่ สนามบินเซน็ได โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 626 

DAY 1 กรุงเทพ – สนามบินเซ็นได 

วันที่ รายการ 
อาหาร โรงแรม B L D 

1 กรุงเทพ – สนามบินเซ็นได     

2 
สนามบินเซ็นได – ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ – หมู่บ้านกินซันออนเซ็น – หมู่บ้านซามูไร 
คะคุโนะดาเตะ – อากิตะ  

  

AKITA VIEW HOTEL 
หรือทียบเท่า 

3 
อากิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – รูปปั้นทัทสึโคะ – ตลาดปลาฟุรุคาว่า – วัดเซอิริวจิ 
– พระใหญ่แห่งอาโอโมริ – อาโอโมร ิ    

ART HOTEL AOMORI 
หรือทียบเท่า 

4 
อาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์โคมเนบูตะวารัสเซ – ซากปราสาทโมริโอกะ – อีออนพลาซ่า 
– อิวาเตะ    

HOTEL AISHINKAN IWATE 
หรือทียบเท่า 

5 
อิวาเตะ – วัดโกไดโดะ – ปราสาทอาโอบะ – รูปปั้นดาเตะ มาซามเุนะ – ชอ้ปิ้งอจิิ
บังโจว – เซ็นได   

- MONTEREY HERMANA HOTEL 
หรือทียบเท่า 

5 เซ็นได – สนามบินเซ็นได – กรุงเทพฯ 
 

   
 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.30 ถงึ สนามบินเซน็ได (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮิโตะเมะเซม็บงซากรุะ ใหท้่านเดนิเล่นเลยีบตามรมิแม่น ้าชโิรอชิ ิระยะทางกว่า 

8 กม. ทีเ่รยีงรายไปดว้ยตน้ซากุระ กว่า 1000 ต้น นับเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมตดิ 1 ใน 100 แห่ง 

นอกจากท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัซากุระอนัสวยงามแลว้ ยงัสามารถลิม้ลองอาหารรสเลศิไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกินซงัออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บ้านออนเซน็ที่ยงัคงหลงเหลอื

อาคารบ้านเรอืนดัง้เดมิชวนใหค้ดิถงึใหเ้หน็กนัอยู่ใน ปัจจุบนั โดยอบอวลไปดว้ยบรรยากาศสไตล์

ญี่ปุ่ นช่วงต้นศตวรรษที ่20 บรรยากาศของหมู่บา้นที่

เรยีงรายไปดว้ย เรยีวกงัไมเ้ลยีบแม่น ้า ยงัคงมใีหเ้หน็

กันอยู่จนถึงทุกวันนี้  เพลิดเพลินกับการชมอาคาร

บา้นเรอืนเก่าแก่ กนิซงัออนเซน็มคีุณสมบตัเิป็น ออน

เซน็ก ามะถนัใสไมม่สี ีและมรีสเคม็เลก็น้อย โดยว่ากนั

ว่ามสีรรพคุณช่วยรกัษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผล

ไฟไหม,้ โรคผวิหนงัเรือ้รงั, โรคเรือ้รงัยอดฮติของผูห้ญงิ และโรคหลอดเลอืดแขง็ 

น าท่ าน เดินทางสู่  หมู่ บ้ านซามู ไร  คะคุ โนะดาเตะ 

(Kakunodate Samurai District) สมัผสักบับรรยากาศแบบ

ญี่ปุ่ นทีง่ดงามเมื่อครัง้อดตี ทีน่ี่กย็งัมเีสน่หอ์กีมากมายให้ท่าน

ได้สมัผสัถึงประวตัิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์หตัถศิลป์

โบราณ หรอือาหารพืน้บา้นชนิดต่างๆ เป็นต้น ตามแนวถนน

DAY 2 สนามบินเซ็นได – ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ – หมู่บ้านกินซันออนเซ็น – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – อากิตะ 
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หมูบ่า้นซามไูรแห่งนี้ มตี้นไมป้ลูกอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเดนิทางมาในฤดูกาลใด นักท่องเทีย่ว

กจ็ะ ไดร้ืน่รมยก์บัทศันียภาพอนังดงามไดอ้ยูเ่สมอ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั อากิตะ ณ AKITA VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นทะเลสาบทีไ่ม่แขง็ตวัใน

ฤดูหนาว ทะเลสาบทีม่คีวามลกึที่สุดในญี่ปุ่ น (ลกึถงึ 423.4 เมตร) และได้รบัเลอืกใหต้ดิอยู่ใน 100

อนัดบัสถานที่ววิสวยของญี่ปุ่ น ทาซาวะเป็นทะเลสาบ

มหัศจรรย์ที่สีของผืนน ้ าจะเปลี่ยนไปตามมุมที่ชมวิว 

เสน่หข์องทะเลสาบทาซาวะกค็อืพืน้ผวิน ้าของทะเลสาบ 

สทีี่เป็นลกัษณะเฉพาะของผนืน ้าเรยีกว่า “ทะเลสาบทา

ซาวะสนี ้าเงนิ” ที่มสีนี ้าเงนิเหมอืนน ้าหมกึทีก่ าลงัไหล 

แต่กลบัมคีวามใสเป็นลกัษณะพเิศษ ทะเลสาบแห่งนี้มี

สญัลกัษณ์ทีพ่ลาดไมไ่ด ้น าท่านถ่ายรปูคู่กบั รปูปัน้ททัสึโคะ (Tatsuko) รปูปั้นสทีองซึง่ต านานเล่า

ว่าเป็นรูปปั้นของเจ้าหญิงททัสโึคะ ที่ขอพรให้คงความงามอนัเป็นนิรนัดร์ แต่กลบัถูกสาปให้เป็น

มงักรและจมอยูใ่ตท้อ้งทะเลสาบแห่งนี้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาฟุรคุาว่า เป็นตลาดปลาที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอาโอโมร ิภายในตลาด

แห่งนี้จ าหน่ายอาหารทะเลสด ๆ จากทอ้งถิน่ ผกัดองชนิดต่างๆ จุดพเิศษของตลาดปลาแห่งนี้ คอื  

ให้ท่านได้สร้างสรรค์ข้าวราดหน้าต่างๆ ด้วยตนเอง เรยีกว่า โนะเคะด้ง จากอาหารทะเลตาม

ฤดกูาลประจ าทอ้งถิน่ ทีข่ายอยูภ่ายในตลาดเป็นประจ า (ราคาทวัรไ์ม่รวม โนะเคะด้ง) 

 **โนะเคะดง้เป็นอาหารทีข่ ึน้ชื่อมากในเมอืงอาโอโมร ิโดยปกตแิลว้คนญี่ปุ่ นกจ็ะมาหาทานกนัอยู่เป็น

ประจ า เนื่องดว้ยอยากทานอาหารทะเลสด ๆ แบบไหนกส็ามารถเลอืกทานไดด้ว้ยตวัเอง และกเ็ป็น

ทีน่ิยมส าหรบันกัท่องเทีย่วต่างชาตเิช่นกนั**  

 

 

DAY 3 อากิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – รูปปั้นทัทสึโคะ – ตลาดปลาฟุรุคาว่า – วัดเซอิริวจิ –  
พระใหญ่แห่งอาโอโมริ – อาโอโมริ 
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัเซอิริวจิ ซึง่ม ีพระใหญ่แห่งอาโอโมริ เป็นรปูปั้นองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ที่

มขีนาดใหญ่โตมาก สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1984 องค์

พระพุทธรูปท าด้วยทองส าริดและทรงเครื่องประดับ

บรเิวณพระกร พระเศียร และพระอุระ พระใหญ่องค์นี้

เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปในอริยิาบถประทบั (นัง่) ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น สูงถงึ 21.35 เมตร น าท่านนมสัการขอพร

เพื่อความเป็นสริมิงคล  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั อาโอโมริ ณ ART HOTEL AOMORI หรอืเทยีบเท่า 
 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ พิพิธภณัฑโ์คมเนบุตะวารสัเซ อาคารภายนอกปกคลุมดว้ยแผ่นโลหะสแีดงมคีวามโดด

เด่น ภายในได้มีจ าลองและน าโคมไฟที่ใช้ใน

เทศกาลเนบุตะมาจดัแสดงไว้ มตีัง้แต่ตวัที่น าไป

แห่จรงิๆขนาดใหญ่ยกัษ์น ้าหนักถงึสีต่นั ไปจนถงึ

ขนาดจ าลองที่ย่อส่วนมาให้เราได้สมัผสัใกล้ๆได้

อกีด้วย โดยปกตแิล้วเทศกาลสุดอลงัการนี้จะจดั

ในช่วงเดอืนสงิหาคม ทัง้เมอืงในจงัหวดัอาโอโมริ

จะมงีานเฉลมิฉลองแห่ขบวนโคมเนบุตะ ซึง่ประดษิฐด์ว้ยโครงลวดปิดกระดาษระบายสเีป็นเรื่องราว

จากต านานนักรบผู้กล้า มกีารประกวดประชนักนัทุกปี มโีคมที่ชนะเพยีง  5 ชุดเท่านัน้ จะถูกน าไป

ตัง้ไว้ในพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมตลอดปี ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโคมที่ชนะในปี

ถดัไป ส่วนโคมที่ไม่ผ่านการคดัเลอืกจะต้องถูกเผาทิ้งตามประเพณีความเชื่อแต่โบราณ ห้องแรก

ของพพิธิภณัฑโ์คมเนบุตะวารสัเซ ท่านจะไดเ้หน็รปูแบบจ าลองการจดัขบวน ซึง่ประกอบไปดว้ยรถ

น าขบวน ตามด้วยนักเต้น ซึ่งเรยีกว่า ‘ฮาเนะโตะ’ นับรอ้ยคน ก่อนจะเป็นโคมยกัษ์สว่างเรอืงรอง 

และปิดทา้ยด้วยนักดนตรหีรอื ‘ฮายาช’ิ ซึง่เดก็ๆ จะไดส้นุกกบัการทดลองออกแบบลวดลายลงบน

DAY 4 อาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์โคมเนบูตะวารัสเซ – สวนซากปราสาทโมริโอกะ – อีออนพลาซ่า –  
อิวาเตะ 
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โครงรปูหน้า โดยใชเ้ครื่องมอืออกแบบดจิติอลทชัสกรนี เมื่อเขา้สู่ภายในหอ้งนิทรรศการโคมทีช่นะ

การประกวด พรอ้มป้ายอธบิายแนวคดิทีม่าของโคมชิน้นัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะร่องรอยปราสาทโมริโอกะ คอืปราสาทสามชัน้ทีง่ดงาม สรา้งขึน้

เพื่อเป็นทีพ่กัของขุนนางนัมบุ การก่อสรา้งเริม่ขึน้ในปี 1598 และในปี 1609 โมรโิอกะไดพ้ฒันาขึน้

เป็นเมืองปราสาท อย่างไรก็ดีเมื่อยุคของซามุไรถึงกาล

อวสานและปราสาทถูกท าลายในปี 1874 ที่นี่ก็กลายเป็น

สถานที่รา้ง แต่ก็ได้รบัการชุบชวีติให้กลายเป็นสวนอวิาเตะ

ในปี 1906 ในปี 2006 สวนแห่งนี้ได้รบัชื่อเล่นใหม่ว่า 

“อุทยานปราสาทโมรโิอกะ” เพื่อฉลองครบอายุ 100 ปี แมว้่า

ปัจจบุนัน้ีจะไมม่ปีราสาทอกีต่อไป แต่คุณกย็งัสามารถมองเหน็ก าแพงหนิทีส่วยงามอยู่ทัว่อุทยาน  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซือ้สนิค้าจาก

รา้นคา้ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงัม ี

หา้งจสัโก้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 100 Yen ซึง่

สนิคา้ทุก ๆ อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ 

เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั อิวาเตะ ณ HOTEL AISHINKAN IWATE หรอืเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโกไดโด (GODAIDO) วดัโบราณอายุหลายรอ้ยปี ซึ่งจดัเป็นวดัที่เป็นสมบตัิ

ทางวัฒนธรรมของชาติ ตัง้อยู่บนเกาะเล็กๆติดกับ

ท่าเรอื มชีื่อเสยีงมากถงึกบัใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของมตัซชึิ

มาดว้ย อยู่บนเกาะเลก็ทีสุ่ดในสามเกาะทีม่สีะพานขา้ม 

วัดนี้ ก็น่าจะเรียกว่าเป็นแค่โบสถ์หรือศาลาเล็กๆ

มากกว่า เพราะเลก็มาก เป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูป

ห้าองค์ที่จะน าออกมาให้คนได้สกัการะทุกๆ 33 ปี ครัง้ล่าสุดคอืเมื่อปี 2006 ก็ต้องรอไปอีกถึงปี 

2039 ถงึจะไดช้มอกีครัง้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

DAY 5 อิวาเตะ – วัดโกไดโดะ – ปราสาทอาโอบะ – รูปปั้นดาเตะ มาซามุเนะ – ช้อปิ้งอิจิบังโจว – เซ็นได 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซนได เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ย ก าแพงปราสาท

และต้นไม ้จนไดช้ื่อว่าเป็น City of Trees จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทเซนได หรอือกีชื่อคอื 

ปราสาทอาโอบะ ตวัปราสาทตัง้อยูส่งูเหนือระดบัน ้าทะเล 130 เมตร มผีาเขาทางทศิตะวนัออกและ

ทศิใต้ เป็นปราการธรรมชาตใิหก้บัปราสาทได้อย่างด ีสรา้งโดยแม่ทพัคนส าคญัของเมอืง น าท่าน

ถ่ายรปูคู่กบัรปูปั้น ดาเตะ มาซามุเนะ หรอื ทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อ 

ซามุไรตาเดียว ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู ่

เนื่องจากถูกไฟไหมใ้นช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง เหลอืเพยีง

ก าแพงหนิขนาดใหญ่ ป้อมปราการ และอนุสาวรยีท์่านดาเตะ

บนหลงัมา้ สายตามุง่ไปยงัเมอืงดา้นล่าง 

จากนัน้ให้ท่านอิสระกบั ย่านช้อปป้ิง ที่มชีื่อเสยีงของ เมอืงเซนได นัน่คอื อิจิบงัโจ (Ichibancho) 

แหล่งช้อปป้ิงที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆ

มากมายรวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้กบัสนิคา้ทีม่อียูห่ลากหลายใหเ้ลอืกซือ้   

 

 

 

 

 

 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ที่พัก เซ็นได ณ MONTEREY HERMANA HOTEL            

หรอืเทยีบเท่า 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

11.15 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 627 

16.05  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

************************************************** 

DAY 6 เซ็นได – สนามบินเซ็นได – กรุงเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 14 – 19 เมษายน 2563 เทศกาลสงกรานต์ 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 62,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      61,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      61,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 60,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 26,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,500 เยน/คน/ทริป   
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 
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คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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