
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24855 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

YUKI NIKKO FUKUSHIMA SENDAI TOKYO 
6D5N BY JAL (บินเช้า-กลับดึก) 

 



 

28 ธนัวาคม 65-02 มกราคม 66 
***วนัหยุดปีใหม่ *** 

 78,900.-  

 

 บนิไฟลเ์ชา้ / อบิาราก ิ/ ฟุคุชมิ่า / ยามากาตะ / เซนได / โทจกิ ิ/โตเกยีว 

ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ/ ตลาดปลานากามนิาโตะ / พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าฟุกุชมิะ / ทะเลสาบโกชคินุิมะ  

น่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้เขาซาโอะ / กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ / Mitsui Outlet Park Sendai / ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 

มตัสชึมิ่า / ล่องเรอือ่าวมตัสชึมิ่า / วดัโกไดโดะ / ไอสุวากามสัซ ึ/ ปราสาทซรึุกะ / หมู่บา้นโออจูจิคูุ  

นิกโก ้/ ศาลเจา้โทโชก ุ/ กจิกรรมเก็บสตอเบอรี ่/ โตเกยีว / ถนนชนิจกู ุ/ ศาลเจา้เมจ ิ/ ชอ้ปป้ิงชบิูย่า 

ออนเซน 2 คนื  / บนิเจแปนแอรไ์ลน ์/ กระเป๋า 2 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 โล รวม 46 กโิล 
 

วนัที ่28 ธ.ค. 65 :  กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนินารติะ 

05.30 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

** การจดัทีน่ัง่ของกรุป๊เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ ทางทวัรไ์ม่สามารถจดัทีน่ัง่ได ้** 

08.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินารติะ ดว้ยเทีย่วบนิ JL 708 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

** มบีรกิารเสริฟ์อาหารรอ้น / น ้า / ขนม / จอทวีสี่วนตวัตลอดการเดนิทาง ** 

15.55 น. ถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยปลอดภยั ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

 น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม HILTON NARITA HOTEL  

 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนินารติะ -  X HILTON NARITA 

2 
เมอืงนารติะ-ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก-ิตลาดปลานากามนิาโตะ 

เมอืงฟุคุชมิ่า-พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าฟุกุชมิะ-ออนเซน 
O O O ACTIVE RESORT ♨

URABANDAI HOTEL 

3 
ทะเลสาบโกชคินุิมะ-น่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้เขาซาโอะ-กจิกรรมถาด

เลือ่นหมิะ-Mitsui Outlet Park Sendai Port-ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 
O O O 

METROPOLITAN 

SENDAI HOTEL 

4 
มตัสชึมิ่า-ล่องเรอือา่วมตัสชึมิ่า-วดัโกไดโดะ-ไอสุวากามสัซ ึ

ปราสาทซรึุกะ-หมู่บา้นญีปุ่่ นโบราณโออูจจิคุู-แชน่ ้าแร ่
O O O 

HOTEL SUNVALLEY 

NASU ♨ 

5 
เมอืงนิกโก-้ศาลเจา้โทโชกุ-กจิกรรมเก็บสตอเบอร ี-่เมอืงโตเกยีว 

ถนนชนิจกุู 
O O O 

SHINJUKU PRINCE 

HOTEL 

6 ศาลเจา้เมจ-ิชอ้ปป้ิงชบิูย่า-สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ O X   



วนัที ่29 ธ.ค. 65 :  เมอืงนารติะ – ศาลเจา้โออาไร อโิซซาก ิ– ตลาดปลานากามนิาโตะ  

           เมอืงฟุคุชมิ่า – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าฟุกุชมิะ – ออนเซน    

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

ศาลเจา้โออาไร อโิซซาก ิต ัง้อยู่ทีเ่มอืงโออาไร จงัหวดัอบิาราก ิผูค้นเชือ่กนัว่าถา้ไดม้าอธษิฐานขอพรทีน่ี่จะ

สมหวงัในเร ือ่งของสุขภาพทีด่ ีชวีติมคีวามสุข ใหม้คีวามรู ้มคุีณธรรมทีด่ ีและยงัขอในเร ือ่งของการแต่งงานได ้

อกีดว้ย มุมถ่ายรูปยอดนิยมก็คอืเสาโทรอิทิีต่ ัง้อยู่กลางมหาสมุทร ทีเ่ช ือ่กนัว่าเป็นจดุทีเ่ทพเจา้ลงมาจตุบินโลก

มนุษย ์และทีน่ี่ยงัเป็นแหล่งพาวเวอรส์ปอตทีม่ชี ือ่เสยีงในแถบคนัโตอกีดว้ย 

ตลาดปลานากามนิาโตะ ตลาดปลาแห่งนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัดว่ีาเป็นตลาดปลาทีข่ายของสดและมรีาคาทีถู่กจงึ

เป็นทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นจ านวนมากใหม้าเทีย่วชม และถา้หากไมไ่ดซ้ ือ้ปลาก็สามารถเพลดิเพลนิกบัการ

ลิม้รสชาตอิาหารทะเลสดไดท้ีร่า้นอาหารและบารซ์ชูสิายพานไดอ้ย่างเพลดิเพลนิใจ 

  

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าฟุกุชมิะ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าและศูนยก์ารเรยีนรูเ้กีย่วกบัสตัวน์ ้า รูจ้กักบัตน้ก าเนิดของ

ปลาแต่ละชนิด และชมระบบนิเวศในน่านน ้าและเรยีนรูค้วามเป็นอยู่ของปลาแต่ละสายพนัธุ ์ซ ึง่ภายในมแีท็งกน์ ้า

ขนาดใหญ่ทีแ่บ่งกระแสน ้าอุ่นและกระแสน ้าเย็น นอกจากนีย้งัมปีลาหายาก และแมวน ้าลวดลายแปลกใหม่ใหไ้ด ้

ชมกนัดว้ย 

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม ACTIVE RESORT URABANDAI HOTEL ♨ 

แชน่ ้าแรเ่พือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 



วนัที ่30 ธ.ค. 65 :  ทะเลสาบโกชคินุิมะ – นั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึน้เขาซาโอะ – กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ  

                            Mitsui Outlet Park Sendai Port – เมอืงเซนได – ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

ทะเลสาบโกชคินุิมะ ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาต ิBandai-Asahi ทีเ่กดิการจากระเบดิของภูเขาไฟ Bandai  

ในอดตี และหลงัจากการระเบดิคร ัง้น้ัน ก็ท าใหเ้กดิเป็นทะเลสาบหา้สขีึน้ แรธ่าตุในดนิส่งผลท าใหส้ขีองน ้าในบงึ

ต่างๆ บรเิวณนี ้เมือ่สะทอ้นกบัแสงอาทติยจ์ะเห็นเป็นสสีนัต่างๆ กนัไปคนญีปุ่่ นจงึเรยีกทีน่ี่ว่าบงึน ้าหา้ส ี

 
เทอืกเขาซาโอ ้เป็นหน่ึงเทอืกเขาทีส่วยงามทีสุ่ดแหล่งหน่ึงของเมอืงยามางาตะ และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ี

ช ือ่เสยีงดา้นน ้าพุรอ้นและสกรีสีอรท์ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้ ืน่ชมกบัธรรมชาตสิองขา้งทางทีถู่กปกคลุม

ไปดว้ยหมิะในชว่งฤดูหนาว น าท่านน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า (Ropeway) เพือ่ช ืน่ชมความมหศัจรรยข์องสายลม

จากไซบเีรยีทีพ่ดัพาหมิะมาปกคลมุตน้สนจ านวนมาก จากน้ันสมัผสัความสนุกสนานกบักจิกรรมถาดเลือ่น

หมิะ ณ ลานสกซีาโอะ ใหทุ้กท่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการสมัผสัเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “นั่ง

เลือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบ การณท์ีส่นุกไม่รูล้มื ** ไม่รวมอตัราค่าเชา่อปุกรณ,์ ชดุส าหรบัเล่นสก ี

และ เครือ่งเล่นทุกชนิด ** 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

Mitsui Outlet Park Sendai Port คือ เอาทเ์ลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอื

เซนได และเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ ที่คดัสรรมารวมถึงรา้นขายสินคา้แบรนดด์งัทัง้ของญี่ปุ่ นกบัแบรนด ์

จากต่างประเทศ กว่า 100 รา้นคา้ อีกทัง้ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ เคร ือ่งดืม่ คาเฟ่ ส าหรบัน่ังพกัผ่อน

สบายๆ หลงัจากชอ้ปป้ิง หรอืจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชงิชา้สวรรคย์กัษไ์ดต้ามอธัยาศยั 



 

ชอ้ปป้ิง ณ อจิบิงัโจ แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ตดิๆกบัสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปดว้ยถนนหลายเสน้ทีม่รีา้นคา้

ต่างๆมากมาย รวมไปถึงห ้างสรรพสินค ้า  อาทิ เช่น  S-Pal, Ebeans, Loft, Parco, AER, Sakurano, 

Fujisaki, etc. ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น (บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง) 

เขา้พกั ณ โรงแรม HOTEL METROPOLITAN SENDAI  
 
 

วนัที ่31 ธ.ค. 65 :  มตัสชึมิ่า – ล่องเรอือา่วมตัสชึมิ่า – วดัโกไดโดะ – ไอสุวากามสัซ ึ

   ปราสาทซรุึกะ – หมู่บา้นญีปุ่่นโบราณโออูจจูิคุ – แชน่ ้าแร ่

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

จากน้ันเดนิทางสู่ มตัสชึมิ่า ทีไ่ดร้บัการยกย่องว่ามทีศันียภาพงดงามทีสุ่ดหน่ึงในสามของญีปุ่่ น นอกจากน้ัน

ยงัเป็นแหล่งเพาะเลีย้งหอยนางรมที่มีรสชาติดีในอนัดบัตน้ๆของญี่ปุ่ นอีกดว้ย ล่องเรอือ่าวมตัสึชิม่า อนั

งดงามและหมู่เกาะหินปูนรูปรา่งแปลกตากว่า 260 เกาะ ซึง่ตัง้เรยีงรายกนัอยู่ทั่วไปในอ่าวใหนั้กท่องเที่ยวได ้

จนิตนาการ วดัโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกบัท่าเรอืมตัสชึมิ่า เน่ืองจากตัง้อยู่ในต าแหน่งที่

โดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งนีก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมตัสึชมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดษิฐานของ

พระพุทธรูป 5 องค ์โดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี (คร ัง้สุดทา้ยทีน่ าออกมาจดัแสดงคอื

ปี 2006) 

 



กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

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

ขอ้มูลทีน่่าสนใจซึง่ถูกเก็บรวบรวมไวใ้นตวัปราสาท แมต้วัปราสาทแต่เดมิจะถูกท าลายโดยรฐับาลสมยัเมจใินปี 

ค.ศ.1874 แต่ภายหลงัก็มีการสรา้งขึน้มาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยงัคงไวซ้ ึง่รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่

สวยงามแบบดัง้เดมิ 

 

หมู่บา้นญีปุ่่นโบราณโออูจจูิคุ เป็นเมอืงบนเสน้ทางการคา้อาอซินิุชไิคโดะ ซึง่เช ือ่มต่อเมอืงอซิกุบันิกโก ้

ในชว่งสมยัเอโดะ ปัจจบุนันีบ้า้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบมุงหลงัคายงัคงรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีและดดัแปลงเป็นรา้นคา้ 

รา้นอาหาร และบา้นพกัแบบโฮมสเตยต์่างๆ อาหารยอดนิยมคอืบะหมีโ่ซบะ และปลาเทรา้ตย่์าง ใหท้่านไดเ้ดนิ

ชมเมอืงตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม HOTEL SUNVALLEY NASU♨ 

 

วนัที ่01 ม.ค. 65 :  เมอืงนิกโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– กจิกรรมเก็บสตอเบอรี ่– เมอืงโตเกยีว 

     ถนนชนิจูกุ 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

ศาลเจา้โทโชกุ ศาลเจา้ทีส่รา้งเพือ่เป็นสถานทีฝั่งศพโชกุณโตกุงาว่า ทีเ่กา่แกนั่บ 4 ศตวรรษ ตัง้แต่สมยัโช

กุนโตกุกาว่า อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัทีว่จิติรตระการตาทัง้สวยงามในแง่ของศลิปะและทีแ่ฝงแง่มุม

ทางปรชัญา ภายในบรเิวณของศาลเจา้ทีห่รูหราแห่งนีป้ระกอบดว้ยอาคารมากกว่า 12 หลงั ตัง้อยู่ท่ามกลางผนื

ป่าทีง่ดงาม อาคารต่างๆ ไดร้บัการตกแต่งดว้ยงานไมแ้กะสลกัทีส่วยงามและขึน้ชือ่ อาทเิชน่ รูปสลกัไมล้งิปิดหู 

ปิดตาม ปิดปาก, แมวนอน, หรอืรูปสลกัชา้งที ่ศาลเจา้แห่งนีถ้อืเป็นสถานทีท่ีง่ดงามและอลงัการณจ์นไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย 



  

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถ่ายรูป นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, 

SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเครือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า 

หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสุด

มนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น (บุฟเฟ่หช์าบู)  

เขา้พกั ณ โรงแรม SHINJUKU PRINCE HOTEL 

วนัที ่02 ม.ค. 65 :  ศาลเจา้เมจ ิ– ชอ้ปป้ิงชบูิย่า – สนามบนินารติะ  – กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะบูชาพระจกัรพรรดนีิ ราชวงศเ์มจทิีค่รองราชย ์ในสมยัปี 

1867-1912 เป็นศาลเจา้ชนิโตทีส่รา้งเสรจ็ในปี 1920 เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานแด่องคจ์กัรพรรดเิมจ ิและพระ

มเหส ีจกัรพรรดนีิและยงัมผีนืป่าทีร่ายลอ้มศาลเจา้เมจ ิแห่งนีเ้ป็นการรว่มมอืรว่มใจของประชาชนชาวญีปุ่่ น ทัง้

การบรจิาคตน้ไม ้100,000 ตน้ และการรว่มมอืกนัปลูกตน้ไม ้เพือ่สรา้งป่ากลางกรุงผลงานทีอ่อกมาวเิศษสุด 

'ป่าศกัดิส์ทิธิ'์ ใจกลางมหานคร 



 

ชอ้ปป้ิงชบูิย่า แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทสุ์ดชคิขนาดใหญ่ใจกลางโตเกยีว สญัลกัษณข์องย่านนีก็้

คอื หา้แยกขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ท าใหเ้มือ่สญัญาณไปจราจร

เปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้นจากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั ใหท่้านไดเ้ก็บรูปเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มทัง้ 

“เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายอาท ิเสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอย่างจใุจ  

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

18.10 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 707 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

23.35 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ ^^ 

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

 

YUKI NIKKO FUKUSHIMA SENDAI TOKYO 6D5N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
JOINLAND 

28 ธนัวาคม-02 มกราคม 66 78,900 
78,900.- 

ตั๋วกรุป๊ JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 
68,900. - 9,900.- 52,900. - 

*** กรุป๊การนัตอีอกเดนิทาง 20 ท่าน กรณีไมถ่งึจ านวน ขอปรบัราคาทวัรห์รอืยกเลกิการเดนิทาง *** 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่12 กย 2565) ** 

 



อตัรานีร้วม 

✓ ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

✓ ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

✓ ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

✓ ค่าประกนัสุขภาพคุม้ครองโควดิระหว่างการเดนิทาง 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัที ่เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน  

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน  

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

 

การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

✓ ส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงื่อนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิค่าบรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิค่าบรกิารเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มค่ีาใชจ้า่ยดงันี ้ 

 

ส าคญั 

เงื่อนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัร ์

ในประเทศญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ 

(กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 



 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุก

กรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การ

กอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 แจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่าน

ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็น

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมลจ์ะด าเนินไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ทีน่ั่ง Long Leg สายการบนิไทย

สามารถตดิต่อขอซือ้ทีน่ั่งล่วงหนา้ได ้

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทาง

ทุกกรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสาย

การบนิเท่าน้ัน กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสาย

การบนิอืน่ ๆ ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุด

ของท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย 

ว่าไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้

กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทาง
หรอืไม่ (โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่

คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมี

ประวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter 

Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไมว่่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

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



 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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