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เปิดประสบการณก์บัเสน้ทางสุดมหศัจรรยแ์ห่งประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ  X X X - 

2 
สนามบนิอาคติะ –โบสถค์าทอลกิเซไตโฮชิ

ไค -ตลาดปลา - ซาโอะ– เก็บสตอเบอรี ่ 
X CB  

ACTIVE RESORT HOTEL OR 
SML 

พิเศษ แช่น ้าแร่อ็องเซน 

3 
กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ- สโนวม์อนสเตอร ์-

หมูบ่า้นสุนกัจ ิง้จอก - เซนได - อชิบิงัโจ 
   

SENDAI METROPOLITAN 
HOTEL OR SML 

4 

ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิะ – วดัซุยกนัจ ิ- ฮไิรซุม ิ

วดัชูซอนจ ิ– โยโกเตะ–เทศกาลคามากรุะ – 

ชซุิคอุชิ ิ– สกรีสีอรต์ 

   
PRINCE SHIZUKUISHI HOTEL 

OR SML 
พิเศษ แช่น ้าแร่อ็องเซน 

5 
เลน่กจิกรรมภายในสกรีสีอรต์ -  อาคติะ – 

คาคโุนะดาเตะ - โรงงานสาเก - ออิอน 
   AKITA CASTLE HOTEL OR SML 

6 สนามบนิอาคติะ - กรุงเทพฯ  X  X - 

SENDAI AKITA – SKI RESORT 6วนั/4คนื 

(Snow Monster)  

เหมาล าบนิตรง สายการบนิไทย 



 

 

ก าหนดการเดินทางก าหนดการเดินทางวนัที่ วนัที่ ::  1212--17 กุมภาพนัธ ์256217 กุมภาพนัธ ์2562  (กรุป๊เ(กรุป๊เดียวเทา่นั้น)ดียวเทา่นั้น)  

  

วนัแรก กรุงเทพฯ  

19.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2  เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าท่ี

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.30 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลาํ เท่ียวบินท่ี  

TG--- 

 

วนัที่สอง สนามบินอาคิตะ-โบสถค์าทอลิกเซไตโฮชิไค -ตลาดปลา-ซาโอะ - เก็บสตรอเบอรร์ี่-ออนเซน 

07.40 น. (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ 2 ชม.) ถึงสนามบินอาคิตะ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันนํา

ท่านเดินทางไปยงั โบสถค์าทอลิกเซไตโฮชิไค โบสถแ์ห่งน้ีประดิษฐานรูปแกะสลกัพระแม่มารียท่ี์

ทาํจากตน้ไมค้ตัสึ สูงประมาณ3ฟุต รูปแกะสลกัน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัดีสาํหรบัชาวคาทอลิกทั้งในประเทศ

ญ่ีปุ่นและอีกหลาย ประเทศทัว่โลก ทั้งน้ีเน่ืองจากเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1975 รูปแม่พระเร่ิม

รอ้งไห ้ (ทั้งหมด101ครั้ง) เหตุการณน้ี์มีประชาชนจาํนวนเป็นแสนๆคนสามารถยืนยนัและเป็น 

พยานได ้จากการวิเคราะหท์างวิทยาศาสตรข์องตวัอย่าง เลือด น้ําตา และเหง่ือ ท่ี หลัง่ออกมาจาก

รูปแกะสลักน้ัน ศาสตราจารย ์ซากิซากะ (Professor Sagisaka) จาก คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอาคิตะ ยืนยนัไดว้่าเป็นของมนุษยจ์ริงๆโดยเลือดมี3 กรุ๊ป ไดแ้ก่ กรุ๊ปโอ (O) กรุ๊ปบี

(B) และ กรุป๊เอบี(AB) และท่ีน่าเหลือเช่ือ คือ น้ําท่ีไหลออกมาจากรูปแกะสลกัน้ีสามารถรกัษาโรค

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

ไดอี้กดว้ย จากน้ันพาท่านสู่ ตลาดปลาชุมชนอกิตะ ปลาสดๆท่ีขึ้ นจากฝั่งภายในทะเลทอ้งถ่ินของ

เมืองอาคิตะ ซ่ึงจาํหน่ายแบบชัง่กิโลขาย เช่นไข่ปลาแซลมอน ไข่ปลาทารา ของทะเลตากแหง้ ตาก

เค็ม ผกัป่า เห็ดและผกัตามฤดูกาล มีรา้นใหท่้านเลือกซ้ือทั้งหมดถึง 80 รา้นดว้ยกนั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัในตลาดปลา (CASH BACK 1,000 YEN) 

นําท่านเดินทางสู่เมือง ซาโอะ 3.3 นําทุกท่านสู ่สวนผลไม ้ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเก็บสตรอ

เบอร่ีท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวจาํนวนมาก และลองล้ิมรส ผลสตรอเบอร่ี สดๆ ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเอง

จากตน้กนัไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม พรอ้มกบัถ่ายภาพกบัตน้สตรอเบอร่ีเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากน้ันพา

ท่านเขา้สู่โรงแรมเพลิดเพลินกบัออนเซนและบรรยากาศแสนโรแมนติกภายในรีสอรท์ 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ACTIVE RESORT HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

***   พิเศษสุดๆ ในค า่คืนน้ีท่านจะได้สวมใส่ชุดประจ าชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะ

ประทบัใจไปกบัการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยูใ่จกลางธรรมชาตอิยา่งแทจ้ริง *** 

 

 

วนัที่สาม ซาโอะ - กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ -สโนวม์อนสเตอร ์-หมู่บา้นสุนขัจิ้ งจอก- เซนได อิชิบงัโจ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า”(1ขา) (ขึ้ นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ขึ้ นสู่ภูเขาไฟซาโอะ เทือกเขาท่ี

ทอดตวัตดัระหว่างจงัหวดัมิยางิ และจงัหวดัยามากาตะ ภูเขาไฟซาโอะน้ันมีความสูง 1 ,841 เมตร 

ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ีโดดเด่นท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ระหวา่งทางท่ีท่านนัง่กระเชา้ขึ้ นไปยงัภูเขาไฟซาโอะ

น้ัน ทุกท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของภูเขาท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลน แล ะท่ีเป็นไฮ

ไลท์เลยก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงเกิดจากเกร็ดน้ําแข็งท่ีเกาะอยู่ตามใบของตน้เฟอรจ์น

เกิดเป็นรูปร่างท่ีแปลกประหลาด คลา้ยกับมนุษยหิ์มะ จึงไดช่ื้อว่า Ice Monster หรือ Snow 

Monster นัน่เองนําท่านเดินทางสู่ซะโอ คิสึเนะ มูระ หรือ หมู่บา้นสุนัขจิ้ งจอก ซาโอะ เป็นสวน

สตัวแ์ห่งเดียวในโลกท่ีเช่ียวชาญเร่ืองสุนัขจ้ิงจอกโดยเล้ียงสุนัขจ้ิงจอกแบบปล่อยตามธรรมชาติ 6 

พนัธุ ์ประมาณ 100 ตวั มีพนัธุคิ์ตะคิสึเนะของญ่ีปุ่นท่ีคุน้เคย และพนัธุห์ายากคือ สุนัขจ้ิงจอกเงิน , 

สุนัขจ้ิงจอกฟ้า , สุนัขจ้ิงจอกแพลทินัม , สุนัขจ้ิงจอกชาโด และสุนัขจ้ิงจอกครอส นอกจากจะ

สามารถชมสุนัขจ้ิงจอกไดอ้ย่างใกลชิ้ดแลว้ ยงัสามารถทดลองใหอ้าหารและอุม้สุนัขจ้ิงจอกไดอี้ก

ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ฤดูใบไมผ้ลิไปจนถึงตน้ฤดูรอ้นจะสามารถทดลองอุม้ลูกสุนัข

จ้ิงจอกได ้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่เมืองเซนได  เมืองท่ีไดร้บัฉายาว่าเป็น “เมืองแห่งตน้ไม”้ และใหญ่

ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 



 

 

อีกทั้งความเจริญกา้วหน้าในดา้นต่างๆ ของเมืองเซนไดถูกผสมผสานเขา้กบัธรรมชาติอย่างสมดุล 

เพราะมีทั้งแม่น้ําไหลผ่านกลางเมืองและยงัมีตน้ไมเ้รียงรายบริเวณสองฟากถนนทําใหเ้ต็มไปดว้ย

พ้ืนท่ีสีเขียวมากมายดูแลว้ร่มร่ืนเหมาะแก่การพกัผ่อนหยอ่นใจสาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองน้ี 

อิสระใหท่้านชอปป้ิงท่ี พาท่านชอ้ปป้ิงท่ีย่านอิจิบังโจ ถนนคนเดินท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมี

ช่ือเสียงของเมืองเซนได เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเต็มไปด้วยรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ใหทุ้กท่านได้

เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต)์ 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั SENDAI METROPOLITAN HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

 

 

วนัที่สี ่ ล่องเรืออ่าวมตัสึชิมะ -วดัซุยกนัจ ิ- ฮิไรซุมิ -วดัชูซอนจิ -โยโกเตะ -เทศกาลคามากุระ - ชิซุ

คุอิชิ -  สกีรีสอรต์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า ท่านจะไดส้ัมผัสกบัวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีน่ี ซ่ึงมีช่ือเสียงใน 

เร่ืองการเล้ียงหอยนางรมคุณภาพ ระหว่างน้ันท่านจะสนุกสนานกบัการใหอ้าหารนกนางนวล ท่ีจะ

บินตามเรือของเราไปตลอดทางและจะคอยบินโฉบรบัอาหารจากมือเราเลยทีเดียว  ใหท่้านไดเ้ก็บ

เก่ียวความประทับใจไม่รูลื้ม  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัดซุยกันจิ วดัในนิกายเซนท่ีสาํคัญแห่ง

หน่ึงในเขตโตโฮขุ และยงัเป็นวดัประจาํตระกูลดาเตะ ท่ีปกครองมตัสุชิม่าในช่วงคริสศตวรรษท่ี 17 

อีกดว้ย นําท่านสู่จงัหวดัฮิไรซุมิ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารชุดสไตลญ์ี่ปุ่น) 

นําทุกท่านชมความสวยงามของวัดชูซอนจิ วดัในศาสนาพุทธนิกายเทนไดท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง

แห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงวดัน้ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 850 ตามประวติัศาสตรข์องวดัเล่าว่า วดัชูซอนจิ  

แห่งน้ี สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นการราํลึกถึงดวงวิญญาณของผูเ้สียชีวิตจากสงครามอนัยาวนาน โดยแรกเร่ิม

ท่ีก่อสรา้งน้ันภายในวดัมีอาคารต่างๆ และเจดียม์ากกว่า 40 หลัง มีพระภิกษุจําพรรษาอยู่ท่ีน่ี

มากกว่า 300 รูป จนกระทัง่เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 อาคารและเจดียนั์บหลายสิบหลังก็ได้ ถูก

ทาํลายลงไป เหลือเพียงเท่าท่ีเห็นในปัจจุบนัเท่าน้ัน นอกจากน้ีวดัชูซอนจิยงัคงเป็นคลงัสมบติัของ

ยุคเฮอันท่ีบอกเล่าถึง สมบติัของชาติและสินทรัพยท์างวฒันธรรมท่ีสาํคัญกว่า 3 ,000 ชนิด เช่น 

คอนจิคิโด หรือ “วิหารทองคาํ” เป็นวิหารท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา โดยวิหารทองคาํแห่งน้ี สรา้งขึ้ นโดย

คาํสัง่ของโอชูฟูจิวาระ   ในปี 1124 สรา้งจากไมแ้ละปกคลุมดว้ยใบไมสี้ทองสวยงามทั้งดา้นในและ

ดา้นนอกจุดประสงคห์ลกัของการสรา้งวิหารทองคาํแห่งน้ีก็เพ่ืออุทิศใหก้บัอะมิดะ ไนยาอิ ซ่ึงวิหาร

ทองคําแห่งน้ียังมีลักษณะคลา้ยคลึงกับศาลาทองคินคะคุจิ แห่งเมืองเ กียวโตอีกดว้ย เพราะตัว

อาคารก็หุม้ดว้ยทองคาํเหมือนกนันัน่เอง 

นําทุกท่านเดินทางสู่เมืองโยโกเตะ เมืองท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัอาคิตะใหทุ้กท่าน 



 

 

พาท่านชมเทศกาลโยโกเตะ คามาคูระ (Yokote Kamakura Festival 2019) ท่ีมีประวติัศาสตร์

ยาวนานมากวา่ 450 ปี ท่านจะไดเ้ห็นบา้นเอสกีโมรูปแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่น ดา้นในจะมีแท่นบูชาท่ี

ทาํจากหิมะไวส้าํหรบั บชูาเทพเจา้แห่งน้ําเพ่ือใหม้ีน้ําใชต้ลอดทั้งปี และมีเตาถ่านไวส้าํหรบัใหค้วาม

อบอุ่นและย่างโมจิ เด็กๆ จะเชิญชวนนักท่องเท่ียวใหเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลดว้ยการย่างโมจิและร่วม

ด่ืมสาเกอามะ ไวน์ขา้วท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลต์ํา่หรือปราศจากแอลกอฮอล ์หลงัจากไดชิ้มโมจิย่าง

พรอ้มกบัร่วมด่ืมสาเกอามะแลว้ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมอบเงินทําบุญเพ่ือเป็นการบูชาเทพเจา้

แห่งน้ําดว้ยจากน้ันนําท่านเดินทางไปยงัเมือง ชิซุคุอิชิ  

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั PRINCE SHIZUKUISHI HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต+์ขาปู) 

 

***   พิเศษสุดๆ ในค า่คืนน้ีท่านจะได้สวมใส่ชุดประจ าชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะ

ประทบัใจไปกบัการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยูใ่จกลางธรรมชาตอิยา่งแทจ้ริง *** 

วนัที่หา้ สนุกสนานกบักิจกรรรมภายในรีสอรท์ -อาคิตะ–คาคุโนะดาเตะ-โรงงานสาเก (ชิม)-  

  ชอ้ปป้ิงอิออน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ใหทุ้กท่านไดส้มัผัสประสบการณ์การเล่นหิมะท่ีสกีรีสอรต์ สนุกสนานกบักิจกรรมมากมาย เล่นได้

ทุกเพศทุกวยั อาทิ กระดานเล่ือน, ห่วงยางหิมะ หรือ ถ่ายรูปสุดเก๋ในบา้นหิมะคามากุระ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารชุดสไตลญ์ี่ปุ่น) 

นําท่านไปยงัจงัหวดัอาคิตะ นําท่านเยือน คาคุโนะดาเตะ เป็นเมืองเล็กๆในจงัหวดัอาคิตะ ท่ีขึ้ นช่ือ

เร่ืองย่านท่ีอยู่อาศัยของซามูไรสมยัโบราณท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอย่างดีและคงสภาพเดิมไวม้าก

พอสมควร และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิประมาณปลายเมษายน ก็จะมีซากุระแบบหอ้ยยอ้ยหรือ ชิดาเระ 

ซากุระ ท่ีบานเต็มท่ีใหช้มอีกดว้ย กล่าวกนัว่าน่ีเป็นท่ีชมชิดาเระซากุระท่ีดีท่ีสุดในญ่ีปุ่น ทําใหทุ้กๆ

ฤดูใบไมผ้ลิ ท่ีน่ีมีความสาํคญัขึ้ นมาอย่างมากในฐานะท่ีเท่ียวของจงัหวดัอาคิตะ จากน้ันพาท่านสู่ 

โรงงานสาเก อกิตะขึ้ นช่ือไดว้่าเป็นเมืองแห่งสาเก สาเกของจงัหวดัอาคิตะ เป็นสาเกท่ีหมกับ่มโดย

ใชน้ํ้า และขา้วท่ีปลกูในจงัหวดั ซ่ึงอาคิตะเป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรบัในเร่ืองของแหล่ง

ปลูกขา้วชั้นดี ผนวกกบักรรมวิธีการทําสาเกของผูท่ี้มีทักษะและประสบการณ์สูง สาเกของจงัหวดั

อาคิตะ มีรสชาตินุ่มนวล ด่ืมง่าย เปรียบเหมือนผิวอนัละเอียดอ่อนของหญิงงามแห่งอากิตะ มีโรง

หมกัสาเกถึง 38 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งก็ลว้นแต่ทุ่มเท พยายามพัฒนาผลิตสาเกคุณภาพดีขึ้ นมา 

ความลบัของการทาํสาเกรสชาติดีคือ น้ํา และขา้วท่ีปลูกในจงัหวดัอาคิตะ รวมถึงทักษะกรรมวิธีท่ี

สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่ รุ่น แหล่งน้ําท่ีสร้างความชุ่มช่ืนให้กับนาขา้วได้แก่ แม่น้ําโอะโมโนะ 

(Omonogawa) แม่น้ําโคะโยชิ (Koyoshigawa) แม่น้ําโยเนะชิโระ (Yoneshirogawa) แหล่งน้ําท่ี

กล่าวมาน้ีลว้นเป็นแหล่งน้ําคุณภาพดี “ซนัไนโทชิ” (Sannaitoshi) คือสมาคมผูเ้ช่ืยวชาญดา้นการ

ผลิตสาเกคุณภาพเยี่ยมของจังหวดัอาคิตะ จากลกัษณะภูมิประเทศ เป็นจงัหวดัท่ีมีอากาศเย็น มี



 

 

หิมะตก สาเกของอาคิตะจึงเป็นสาเกท่ีหมกับ่มในอุณภูมิตํา่ นอกจากกรรมวิธีการหมกับ่มสาเกท่ีสืบ

ทอดกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษแลว้ ในปัจจุบนัยงัมีสาเกท่ีใชก้รรมวิธี และเทคนิคต่าง ๆ จากคน

รุ่นใหม่ เขา้มาผสมผสานดว้ยต่อมานําท่านเดินทางสู่ หา้งอิออน มอลล ์แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้

หลากหลายชนิดรอใหท่้านเลือกซ้ือ อาทิเส้ือผา้แฟชัน่นําสมยั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองสาํอางของท่ี

ระลึกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณอิ์เล็คทรอนิค  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (ยากินิคุ บุฟเฟ่ต)์ 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั AKITA CASTLE HOTEL (หรือเทียบเท่า)  

 

 

 

 

วนัที่หก สนามบินอาคิตะ - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่สนามบินอาคิตะ 

10.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบินอาคิตะ โดยสายการบินไทย แบบเช่าเหมาลาํ เท่ียวบินท่ี  TG--- 

15.00 น.  ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

อตัราค่าบริการ 

เดินทางวนัที่ เดินทางวนัที่ ::  1212--1717  กุมภาพนัธ์กุมภาพนัธ์  25625622  (กรุป๊เดียวเท่านั้น)(กรุป๊เดียวเท่านั้น)  

  

  

  

 

 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจ้งส าหรับเดก็ที่อายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง 

ราคาตอ่ท่าน อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 49,900 บาท 

เด็กอายุตํา่กวา่ 6 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 49,900 บาท 

เด็กอายุตํา่กวา่ 6 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 43,500 บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 8,500 บาท 



 

 

*** อตัราน้ีรวม: ภาษีน า้มันของสายการบิน ณ วันที่  7 ธ.ค.61** 

*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม 

***  การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 25 ทา่นขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 25 ทา่น 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** หากจองและช าระภายใน 31 ธนัวาคม 2561 ลดทา่นละ 2,000 บาท 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณาแจง้

พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ําเนินการแจง้ใหท้างสายการบิน

ทราบ แต่ไดต้ามท่ีท่านขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสายการบินจะพิจารณา*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัโดยสายการบินไทยแบบพิเศษเหมาลาํ (TG)  

- โรงแรมท่ีพกั 4 คืนท่ีญ่ีปุ่น ตามท่ีระบุในรายการ 

- ค่ารถรบัส่ง และนําเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวทุกแห่ง ตามท่ีระบุในรายการ 

- อาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในรายการ 

- น า้หนักกระเป๋าเดินทางทา่นละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม 

- หวัหนา้ทวัรผู์ช้าํนาญเสน้ทาง คอยอาํนวยความสะดวกแด่ท่านตลอดการเดินทาง 

- ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ํามนั และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดท่ีมี 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 

(แบบกรุป๊ทวัร)์ สําหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น  

เงือ่นไขการคุม้ครอง 



 

 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถ

จัดท าเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่า กว่า 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเง่ือนไขกรมธรรม์   

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัทุกชนิด  

- ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (ท่านละ 2500 เยนตลอดทริป) 

- ค่าขนกระเป๋าของสายการบิน กรณีน้ําหนักเกิน 30 กก. ต่อท่าน 

- ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าอาหารเพ่ิมเติม ค่าบริการซกั รีด ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

 

หมายเหตุ 

- มดัจาํทวัรท์นัทีท่ีกรุป๊ยืนยนัการเดินทาง ท่านละ 20,000 บาท  

- ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา และรายการทวัรบ์างอยา่งโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบต่อความล่าชา้ หรือบกพร่องของสายการบิน อุบติัเหตุ การประทว้งหยุดงาน 

เหตุสุดวิสยั หรือภยัทางธรรมชาติทุกชนิด หรือการถูกหา้มเขา้ประเทศ ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ ทั้งส้ิน 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทวัร ์1 ท่าน หากท่านยินดีมดัจําการเดินทาง

แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมดัจําทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบนิพเิศษ

และโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนเดินทาง 30 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 ไม่สามารถยกเลิกไดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทางได ้

20 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 

ใบ/ทา่นเช่นกนั 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

ด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการท าทวัร์ 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


