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07-12 เมษายน 2563   55,900.- 
สุดยอดเสน้ทางชมซากรุะ !!! ฟุคชุม่ิา / หมู่บา้นญีปุ่่ นโบราณโออจู ิ 

ทานโซบะตน้หอม / ไอสุวากามสัซ ึ/ ปราสาทซรึกุะ / บ่อน ้าโกชคินุิมะ / ภูเขาฮานามยิะมะ ฟารม์

สตอเบอร ี ่/ มยิาง ิ/ ชมซากรุะพนัตน้รมิแม่น ้าชโิรอชิ ิ/ ชมซากรุะซากปราสาทฟุนะโอกะ  น่ังรถ

ขึน้สู่ยอดเขาซาโอะ / ก าแพงหมิะ / ปากปล่องภูเขาไฟโอกามะ / เซนได / ปราสาทอะโอบะ ชอ้ป

ป้ิงอจิบิงัโจ / ฮริาอซิมู ิ/ วดัชซูอนจ ิ/ ชมวหิารทองค า / มตัสชึม่ิา / ล่องเรอือา่วมตัสชึม่ิา วดัโกได

โดะ / ชอ้ปป้ิงเอา้เลตท ์/ บนิการบนิไทยฟูลเซอรว์สิ / ออนเซน 2 คนื !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนิเซนได-ฟุคุชม่ิา-หมู่บา้นญีปุ่่นโบราณโออูจ-ิทานโซบะตน้หอม 

เมอืงไอสุวากามสัซ-ึปราสาทซรึกุะ-บ่อน ้าโกชคินุิมะ-แชอ่อนเซน 
 O O 

LISTEL INAWASHIRO 

HOTEL ♨ 

3 
เมอืงฟุคุชม่ิา-ภเูขาฮานามยิะมะ-ฟารม์สตอเบอร ี-่เมอืงมยิาง ิ

ชมซากุระแม่น ้าชโิรอชิ-ิชมซากุระสวนซากปราสาทฟุนะโอกะ-แชอ่อนเซน 
O O O 

ACTIVE RESORT 

MIYAGI ZAO ♨ 

4 
น่ังรถขึน้สู่ยอดเขาซาโอะ-ก าแพงหมิะ-ปากปล่องภเูขาไฟโอกามะ 

เมอืงเซนได-ปราสาทอะโอบะ-ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 
O O O 

SENDAI HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

5 
เมอืงฮริาอซิมู-ิวดัชซูอนจ-ิชมวหิารทองค า-เมอืงมตัสชึม่ิา 

ล่องเรอือ่าวมตัสชึม่ิา-วดัโกไดโดะ-Mitsui Outlet Park Sendai Port 
O O X 

SENDAI HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

6 สนามบนิเซนได-กรงุเทพ ฯ     
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วนัแรก :  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

20.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

23.59 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 626 สายการบนิไทย 
 

วนัทีส่อง : สนามบนิเซนได – หมูบ่า้นญีปุ่่นโบราณโออูจ ิ– ทานโซบะตน้หอม 

   เมอืงไอสุวากามสัซ ึ– ปราสาทซรุึกะ – บ่อน ้าโกชคินุิมะ – แชอ่อนเซน 

08.00 น. ถงึ สนามบนิเซนได ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

หมูบ่า้นญีปุ่่นโบราณโออูจจูิคุ เป็นเมอืงบนเสน้ทางการคา้อาอซินิุชไิคโดะ ซ ึง่เช ือ่มตอ่เมอืงอซิกุบันิกโก ้

ในชว่งสมยัเอโดะ ปัจจบุนันีบ้า้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบมุงหลงัคายงัคงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งด ีและดดัแปลงเป็นรา้นคา้ 

รา้นอาหาร และบา้นพกัแบบโฮมสเตยต์า่งๆ อาหารยอดนิยมคอืบะหมีโ่ซบะ และปลาเทรา้ตย์า่ง ใหท้่านไดเ้ดนิชม

เมอืงตามอธัยาศยั 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูโซบะตน้หอมขึน้ชือ่ของหมูบ่า้น] 

ปราสาทซรุึกะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน 5 ช ัน้ ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 หลงันี ้ยงัเต็มไปดว้ยมนตข์ลงัและ

ขอ้มูลทีน่่าสนใจซึง่ถกูเก็บรวบรวมไวใ้นตวัปราสาท แมต้วัปราสาทแตเ่ดมิจะถกูท าลายโดยรฐับาลสมยัเมจใินปี 

ค.ศ.1874 แตภ่ายหลงัก็มกีารสรา้งขึน้มาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยงัคงไวซ้ ึง่รปูแบบของสถาปัตยกรรมที่

สวยงามแบบดัง้เดมิ  

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม / แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
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เขา้พกั ณ โรงแรม LISTEL INAWASHIRO HOTEL 
 

วนัทีส่าม :  เมอืงฟุคุชมิา่ – ภูเขาฮานามยิะมะ – ฟารม์สตอเบอร ี ่– เมอืงมยิางิ  

   ชมซากุระแมน่ ้าชโิรอชิ ิ– ชมซากุระสวนซากปราสาทฟุนะโอกะ – แชอ่อนเซน 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ภูเขาฮานามยิะมะ มคีวามหมายตรงตวัวา่ ภเูขาส าหรบัชมดอกไม ้เปิดเป็นสวนสาธารณะเมือ่ปี ค.ศ. 1959 

อกีหน่ึงสถานทีช่มความสวยงามของดอกซากรุะทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มาเยอืนภมูภิาคโทโฮค ุในชว่งฤดใูบไมผ้ลิ

ภาพของทวิทศันอ์นัสวยงามของตน้ซากรุะทีพ่รอ้มใจกนัออกดอกสชีมพูทัว่ทัง้ภเูขาตดัสลบักบัสเีหลอืงของทุ่ง

ดอกเรปซดี มเีบือ้งหลงัเป็นววิของภเูขาอะซมุะ ชา่งสวยงามน่าประทบัใจจนท าใหส้ถานทีแ่ห่งนีต้ดิอนัดบัจดุชม

ดอกซากรุะทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหน่ึงของประเทศญีปุ่่ น เวลาทีเ่หมาะสมราวกลางเดอืนเมษายนถงึตน้เดอืน

พฤษภาคม ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของแตล่ะปี **การบานของซากุระขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ** 

ฟารม์สตอเบอร ี ่ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอร ี ่ไรส่ตรอเบอร ี ่ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีาร

ปลกูอยา่งพถิพีถินัและไดร้บัการดแูลเอาใจใสทุ่กกระบวนการทุกขัน้ตอน ..ท าใหผ้ลของสตรอเบอร ีน้ั่นมขีนาด

ใหญ ่สแีดงสด และรสชาตหิวานกวา่บา้นเราหลายเท่าท่านจะไดช้มถงึวธิกีารเก็บสตรอเบอร ีแ่ละทีส่ าคญัคอืท่าน



 6 

 

สามารถชมิสตรอเบอร ีใ่นไรนี่ไ้ด ้และท่านยงัสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากแกค่นทีบ่า้นไดไ้ม่วา่จะเป็นผลสตรอ

เบอรร์สีดๆ ขนมตา่งๆ ทีแ่ปรรปูจากสตรอเบอร ี ่

  

กลางวนั รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมซากุระแมน่ ้าชโิรอชิ ิเสน้ทางรมิแม่น า้มคีวามยาว 8 กโิลเมตร ตลอดทางมตีน้ซากรุะเกอืบ 1,200 ตน้ 

จดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงในทอ้งถิน่คอื Hitome Senbonzakura ซึง่เป็นจดุกึง่กลางระหวา่งสถานีรถไฟ ฟุนากา

โอกะและโอกาวาระในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ จะสามารถมองเห็นตน้ซากรุะ 1,000 ตน้และภเูขาซะโอไดใ้นระยะไกล 

ชมซากุระสวนซากปราสาทฟุนะโอกะ เป็น 1 ใน 100 จดุชมซากรุะทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น บรเิวณนีเ้คยเป็น

ทีต่ ัง้ของปราสาท แตไ่ดถ้กูท าลายลงในชว่งสงครามปี ค.ศ. 1671 ตอ่มาจงึไดถ้กูปรบัปรงุใหก้ลายเป็นสวนทีป่ลกู

ตน้ซากรุะกวา่ 1,000 ตน้และดอกไมอ้ืน่ๆ กจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมในชว่งซากรุะบานคอื การน่ังรถรางสโลป

คาร ์(Slope car) ลอดผ่านอโุมงคซ์ากรุะระยะทางราว 300 เมตร **การบานของซากุระขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ** 

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม / แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

เขา้พกั ณ โรงแรม ACTIVE RESORT MIYAGI ZAO 
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วนัทีส่ี ่: นั่งรถขึน้สูย่อดเขาซาโอะ – ก าแพงหมิะ – ปากปลอ่งภูเขาไฟโอกามะ 

   เมอืงเซนได – ปราสาทอะโอบะ – ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ก าแพงหมิะเสน้ทางซะโอะ ถนนทีต่ดัผ่านภเูขาซาโอะมชี ือ่วา่ Zao Echo Line เป็นถนนทีเ่ช ือ่มตอ่จงัหวดั

ยามากาตะกบัจงัหวดัมยิาง ิโดยในฤดหูนาวจะมหีมิะทีต่กหนักมากจนตอ้งท าการปิดถนน และเมือ่เปิดถนน

ในชว่งตน้ฤดใูบไมผ้ล ิก็จะมกี าแพงหมิะทีส่งูหลายชว่งคนัรถใหช้มอยา่งทีเ่ห็น ก าแพงหมิะทีส่งูท่วมหวันี ้ในจดุที่

สงูทีส่ดุมคีวามสงูหลายสบิเมตร ซ ึง่สามารถเดนิลงมาถา่ยรปูกบัก าแพงหมิะหนาสดุๆ และก็ยงัมคีนนอ้ยมากๆ

เมือ่เทยีบกบัก าแพงหมิะช ือ่ดงัอกีทีห่น่ึงอยา่งทาเทยามะคโุรเบะ จากน้ันพาท่านชม ปล่องภูเขาไฟโอกามะ 

ทะเลสาบทีเ่กดิจากการยบุตวัของปากปลอ่งภเูขาไฟเป็นหลมุคลา้ยหมอ้ มฉีายาวา่ทะเลสาบ 5 ส ีเพราะ

แสงอาทติยส์ะทอ้นใหเ้ห็นสตีา่งๆกนัไปในแตล่ะชว่งเวลาของวนั มคีวามลกึ 20 เมตร เสน้รอบวงประ 1 กโิลเมตร 

ในชว่งแตฤ่ดกูาลสนี า้จะเปลีย่นแปลงสอียูต่ลอดเวลา 

  

กลางวนั รบัประทาน อาหารเชา้ ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ซากปราสาทเซนได หรอือกีช ือ่หน่ึงวา่ ปราสาทอะโอบะ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1600 โดยท่านดะเตะมะซะมุ

เนะ ปัจจบุนัอาคารหลกัของปราสาทไดถ้กูท าลายไปแลว้ในชว่งสงคราม หลงเหลอืเพยีงก าแพงหนิทีไ่ดร้บัการ

บูรณะสรา้งขึน้ใหม่ และรปูป้ันของท่านมะซะมุเนะ ในขณะทีท่รงมา้อยู ่รวมถงึมพีพิธิภณัฑป์ราสาทซึง่ตัง้อยูใ่น

บรเิวณเดยีวกนั และเน่ืองจากทีต่ ัง้ของปราสาทน้ันอยูบ่นเนินเขาจงึสามารถชมววิเมอืงในมุมสงูไดด้ว้ยและ

ในชว่งตน้เดอืนเมษายนท่านสามารถชมความงามของซากรุะไดอ้กีดว้ย 
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ชอ้ปป้ิง ณ อจิบิงัโจ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูต่ดิๆกบัสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปดว้ยถนนหลายเสน้ทีม่รีา้นคา้

ตา่งๆมากมาย รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ อาทเิชน่ S-Pal, Ebeans, Loft, Parco, AER, Sakurano, Fujisaki, 

etc. ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เขา้พกั ณ โรงแรม DAIWA ROYNET SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้ : เมอืงฮริาอซิมู ิ– วดัชูซอนจ ิ– ชมวหิารทองค า – เมอืงมตัสชึมิา่ 

  ล่องเรอือา่วมตัสชึมิา่ – วดัโกไดโดะ – Mitsui Outlet Park Sendai Port 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงฮริาอซิมู ิลา่สดุเมอืงนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเ้ป็น “มรดกโลก” พรอ้มชม  

วดัชูซอนจ ิทีส่รา้งขึน้ในปี 850 เป็นวดันิกายเทนได จดุเดน่ของวดัแห่งนี ้คอื ชมวหิารทองค า หรอื  

คอนจคิโิดะ [Golden Hall] สรา้งเสรจ็ในปี 1124 เป็นอาคารแห่งเดยีวของวดัจูซนจทิีส่รา้งในศตวรรษที ่12 

และทีย่งัคงสภาพเดมิอยู่ได ้อาคารโถงเล็กสรา้งขึน้เพื่ออุทิศใหอ้มิตาเนียวไร (พระพุทธเจา้แห่งแสงสว่างที่ไม่

สิน้สุด) นอกจากหลงัคาแลว้บรเิวณอืน่จะถูกเคลอืบดว้ยทองทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่มสี่วนทีค่ลา้ยกบัศาลา

ทองคนิคะคุจขิองเมืองเกยีวโตเพราะเป็น อาคารทีหุ่ม้ดว้ยทองเหมอืนๆกนั เพยีงแต่ว่าศาลาทองอนันีจ้ะถูกเก็บ

รกัษาไวใ้นหอ้งโถงขนาดใหญแ่ทนทีจ่ะอยูก่ลางแจง้เหมอืนกบัศาลาทองคนิคะคจุ ิ
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กลางวนั รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

มตัสชึมิา่ ทีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่มทีศันียภาพงดงามทีส่ดุหน่ึงในสามของญีปุ่่ น นอกจากน้ันยงัเป็นแหลง่

เพาะเลีย้งหอยนางรมทีม่รีสชาตดิใีนอนัดบัตน้ๆของญีปุ่่ นอกีดว้ย ล่องเรอือา่วมตัสชึมิา่ อนังดงามและหมู่

เกาะหนิปูนรปูรา่งแปลกตากวา่ 260 เกาะ ซ ึง่ตัง้เรยีงรายกนัอยูท่ ั่วไปในอา่วใหนั้กท่องเทีย่วไดจ้นิตนาการ  

วดัโกไดโดะ เป็นพระอโุบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกบัท่าเรอืมตัสชึม่ิา เน่ืองจากตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเดน่ ท า

ใหว้ดัแห่งนีก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงมตัสชึมิะ ถกูสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรปู 5 

องค ์โดยรปูป้ันจะถกูน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี (คร ัง้สดุทา้ยทีน่ าออกมาจดัแสดงคอืปี 2006) 

** เมนูแนะน าเมือ่มาถงึมตัสชึม่ิาตอ้งหา้มพลาดหอยนางรมสดๆ ทีม่รีา้นตัง้อยู่รมิอา่วใหเ้ลอืกชมิ ** 

Mitsui Outlet Park Sendai Port คอื เอาทเ์ลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืเซน

ได และเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ ที่คดัสรรมารวมถงึรา้นขายสนิคา้แบรนดด์งัทัง้ของญีปุ่่ นกบัแบรนดจ์าก

ต่างประเทศ กว่า 100 รา้นคา้ อกีทัง้ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ เคร ือ่งดืม่ คาเฟ่ ส าหรบัน่ังพกัผ่อนสบายๆ 

หลงัจากชอ้ปป้ิง หรอืจะเดนิเล่น ถ่ายรูปววิชงิชา้สวรรคย์กัษไ์ดต้ามอธัยาศยั 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ หา้งมติซยุเอา้ทเ์ลต 

เขา้พกั ณ โรงแรม DAIWA ROYNET SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก :     สนามบนิเซนได – กรุงเทพ ฯ 

11.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 627 สายการบนิไทย 

16.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

********************************************************************** 
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SENDAI FUKUSHIMA SAKURA & SNOWWALL 6D4N TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

07-12 เมษายน 2563 55,900.- 52,900.- 47,900.- 7,900.- 36,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
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 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิ   มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 20,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองกอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 
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1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

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