
 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ทา้ลมหนาว 6 วนั 4 คืน (TG) 

 

 
นั่งกระเชา้ชมสโนวม์อนสเตอร ์| เก็บสตรอวเ์บอรร์ี | กินซงั ออนเซ็น | ชมอ่าวมตัสชึิมะ 

หมู่บา้น โออจุิ จคู ุ| ปราสาทสรุึกะ | อิซากะออนเซ็น | ชอ้ปป้ิงย่านอิจิบนัโจ |  
แช่ออนเซ็น 

 

 

  

ราคาแนะน าเพียง  61,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 

วนัที่ 2.  เซนได (สนามบินเซนได) – เมืองมตัสึชิมะ – ชมอ่าวมตัสึชิมะ - วดัโกไดโดะ – จงัหวัดยามากาตะ - กินซงั ออนเซ็น 
วนัที่ 3.  เมืองซาโอะ – เทือกเขาซาโอะ (นั่งกระเชา้ไฟฟ้าชมสโนวม์อนสเตอร)์ - หมู่บา้นสนุขัจิง้จอก 

วนัที่ 4.  ฟูกชุิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บา้น โออูจิ จูคุ – หนา้ผาหินโทโนะ เฮทสึริ 

วนัที่ 5.  ชมเมืองอิซากะ ออนเซ็น - สวนสตรอวเ์บอรรี์ - เมืองเซนได - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท - ชอ้ปปิ้งย่านอิจิบนัโจ  

วนัที่ 6.  เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627 11.15-16.05) 

SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ท้าลมหนาว 6วัน 4คืน 

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2563 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ทา้ลมหนาว 6 วนั 4 คืน (TG) 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) 
พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.59น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG626 (บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
เซนได (สนามบินเซนได) - มัตสชิึมะ - ชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - 
ยามากาตะ - กินซัง ออนเซ็น 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 มัตสึชิมะ (Matsushima) ตั้งอยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออ่าวมัตสึชิมะ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุด

ของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองที่มีช่ือเสียงมาตัง้แต่สมยัอดีต และในปัจจุบนัยงัคงความงามนัน้เอาไว ้ ในปีค.ศ. 2013 
เป็นเมืองท่องเที่ยวริมอ่าวมตัสึชิมะ ที่มีเกาะนอ้ยใหญ่มากมาย ดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่พวกนีช้่วยลดแรงกระแทกของคล่ืนยักษ์ ท า
ใหม้ตัสึชิมะไดร้บัผลกระทบจากสึนามิ ปี 2011 ไม่มากเท่ากับเมืองริมทะเลอื่นๆในแถบนี ้และเป็นแหล่งเลีย้งหอยนางรมดว้ย 

 ชมอ่าวมัตสึชิมะ ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ น อ่าวนีย้ังไดร้ับรางวัล “อ่าวท่ีงดงามท่ีสุดในโลก” 
รองจากอ่าวของมหาวิหารมงต ์ ชาน มิเชล ที่ประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา และเป็นอ่าวแรก
ของประเทศญ่ีปุ่ นที่ไดร้บัรางวลันี ้ที่นี่จึงเป็นสถานีที่ซึ่งควรแวะไปเที่ยวชมมากที่สดุแห่งหนึ่งเมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองเซนได 

 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวัดขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าให้วัดแห่งนี ้

กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิม่า สรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆท์ี่
ก่อตัง้วดัซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี (ครัง้สดุทา้ยที่น าออกมาจัดแสดง
คือปี 2006) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 ยามากาตะ(Yamagata) มีพืน้ที่ที่ใหญ่ที่สดุในแถบชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทิศใตข้องภูมิภาคโทโฮคุ เมืองหลกั คือ เมืองยามา

กาตะ มีชื่อเสียงของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอรร่ี์ แหล่งน า้พุรอ้น และความงามของธรรมชาติ 
 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบา้นเรือนดั้งเดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน

ปัจจุบัน โดยอบอวลไปดว้ยบรรยากาศสไตลญ่ี์ปุ่ นช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บา้นที่เรียงรายไปดว้ย เรียวกังไม้
เลียบแม่น า้ยังคงมีให้เห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี ้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบัติเป็น
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ออนเซ็นก ามะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด , บาดแผลไฟไหม้, โรค
ผิวหนงัเรือ้รงั, โรคเรือ้รงัยอดฮิตของผูห้ญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Kaminoyama Onsen หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 
เมืองซาโอะ - เทือกเขาซาโอะ (น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมสโนวม์อนสเตอร)์ -  
หมู่บ้านสุนัขจิง้จอก (Zao Fox Village) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหนึ่งเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามากาตะ และยังเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดา้นน า้พุรอ้นและสกีรีสอรท์ ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้ื่นชมกับธรรมชาติสองขา้งทางที่ถูกปกคลุม
ไปดว้ยหิมะในช่วงฤดูหนาว น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อชื่นชมความมหศัจรรยข์องสายลมจากไซบีเรียที่พัดพา
หิมะมาปกคลุมตน้สนจ านวนมาก เกาะเป็นผลึกน า้แข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงท าใหถู้กกล่าวขวัญกันว่า
เป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ” ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป SNOW MONSTER  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแห่งซาโอะ หมู่บา้นสนุขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยู่ใกลกั้บเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัด

มิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้นมีสัตวน์านาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิง้จอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้
อย่างอิสระในพืน้ที่กว้าง ในประเทศญ่ีปุ่ น สุนัขจิง้จอกเป็นสัตวท์ี่ส าคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัข
จิ ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของ
การเกษตร(ขา้ว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง ใหท้่านไดส้มัผสัความน่ารักของสนุขัจิง้จอก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Dake Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
ฟูกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจิ จูคุ -  
หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จังหวัดฟูกุชิมะ ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องภูมิภาคโทโฮะคุ เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสามในญ่ีปุ่ น ที่นี่ยังคงวัฒนธรรมญ่ีปุ่ น

แบบดัง้เดิมเอาไวไ้ด ้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารอร่อย รวมถึงเซ็นธรรมชาติที่น่าสมัผสั 
 ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro) เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ที่เมืองอินะวะ

ชิโระ ใจกลางของจังหวัดฟูกุชิมะ ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ท าใหน้ า้มีลกัษณะของธาตุที่เป็นกรด

จนส่ิงมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ใตน้ า้ได ้ท าให้น า้ใสจนไดร้ับขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพาะฤดู

หนาวที่เราจะไดเ้ห็นภาพทิวเขาหิมะสลบัซบัซอ้นปรากฏบนผิวน า้ใส อีกทัง้สามารถพบเห็นฝูงหงสน์บัรอ้ยตวัที่ลอยอยู่เหนือผิว

น า้ ตัง้แต่พฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี  

 
 ชม ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 มีทั้งหมด 5 ชั้น เต็มไปดว้ยมนตข์ลงั  

และผ่านเหตุการณท์างประวัติศาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ล่าสุดถูกสรา้งขึน้ใหม่
ในปี ค.ศ. 1964 ปัจจุบนัปราสาทสึรุกะไดเ้ป็นพิพิธภณัฑจ์ัดแสดงประวัติศาสตรข์องเมืองไอสุ-วาคามทัส ุ รวมทัง้เคร่ืองเขินและ
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ดาบโบราณต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาท ย่ิงสวยงามเกินบรรยาย ส่วนในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิ สามารถชมซากุระกว่า 1,000 ตน้ในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยงามที่สุดในญ่ีปุ่ น  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านโออจิู จูค ุเป็นบา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบมงุหลงั ถูกสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2183 เป็นบา้นพกัในสมยัเอโดะที่ตัง้อยู่ในถนนสาย
ส าคัญ ที่ใช้เชื่อมระหว่างเมืองไอสุวาคามัสสึ กับเมืองนิคโก้ ซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารที่มีของท้องถ่ินขึน้ชื่อ 
“โซบะต้นหอม” ที่ชาวญ่ีปุ่ นนิยมรับประทาน นอกจากนีย้ังมีศาลเจ้าและวดัประจ าเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดตั้งอยู่ปลายสุดของ
ถนนสายหลกั ใหน้กัท่องเที่ยวจะไดช้มทิวทศันอ์นังดงามของเมืองไดจ้ากบริเวณดา้นบนของวดั 

 
 

 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หนา้ผาหินที่ตัง้อยู่ติดกับแม่น า้โอคาวะ โดยเชื่อกันว่า หนา้ผาหินแห่งนีม้ีอายุหลายลา้นปี และถูก
ธรรมชาติกัดเซาะในระยะเวลาที่ผ่านมา ท าใหห้นา้ผาแห่งนีม้ีรูปร่าง หนา้ตาที่แปลกประหลาดคลา้ยๆกับเจดียห์ินขนาดยักษ์ 
ที่นี่มีสะพานแขวน เรียกว่า สะพานฟูจิมิบาชิ ให้เดินชมวิวแม่น า้สีเขียวมรกตสวยงาม แถมยังไดดู้ร่องหินของหน้าผา และ
สมัผสักับความมหศัจรรยข์องธรรมชาติในระยะใกล้ๆ อีกดว้ย นบัเป็นอีกหนึ่งจุดชมที่ทุกท่านไม่ควรพลาด 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Fukushima Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 5 
ชมเมืองอิซากะ ออนเซ็น – เก็บสตรอวเ์บอรร์ี -  เมืองเซนได - เซนได อิซุมิ พรี
เม่ียม เอาทเ์ล็ท - ช้อปป้ิงย่านอิจิบันโจ 

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

เพลิดเพลินไปกับน า้พุรอ้นส่งตรงมาจาก ‘เรียวกัง’ โรงแรมสไตลญ่ี์ปุ่ นดั้งเดิม และบ่ออาบน้าสาธารณะถึง 9 แห่ง บริเวณใจ
กลางเมือง อิซากะออนเซ็น เป็นเมืองน า้พุรอ้นที่เต็มไปดว้ยบรรยากาศที่ยอดเย่ียมซึ่งมีมานานกว่า 2,000 ปี  
ประวัติศาสตรข์องอิซากะ ออนเซ็น มีต านานว่า ยามาโตะ ทาเครุ โนะ มิโคโตะ (ผูก้ลา้ในต านานของญ่ีปุ่ นเมื่อ 2,000 ปี
ก่อน) ไปออกรบทางฝ่ังตะวันออก เกิดป่วย แต่พอไดแ้ช่น า้รอ้นในแถบนั้น ก็หายป่วยทนัที ในปี ค.ศ.1689 สมยัเอโดะ นกัแต่ง
กลอนชื่อมตัสึโอะ บะโชไดม้าที่นี่ดว้ย 

 
 น าท่านเก็บสตรอวเ์บอรร์ี สดๆจากตน้มาทานไดแ้บบไม่อัน้ ย่ิงลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยฉ ่าถูกใจแน่นอน  เป็นหนึ่ง

ในกิจกรรมช่วงฤดูหนาวของเมืองอิซากะ ออนเซ็น ที่ไม่ควรพลาด (ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรร์ีได้นานถึง 30 นาที) 

 
 เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ใหท้่านไดช้้อปปิ้งสินคา้แบรนดด์ังอย่างจุใจ กับศูนย์

รวมรา้นแบรนด์ชื่อดังต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 
Adidas และอื่นๆ และยงัมีรา้นอาหารมากมายใหท้่านไดเ้ลือกทานอย่างอิ่มอร่อย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ย่านอิจิบันโจ เป็นแหล่งชอ้ปปิ้งในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบดว้ยถนนชอ้ปปิ้งหลายสาย จึงไดช้ื่อว่าเป็นถนนชอ้ปปิ้งที่

ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น ของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขาย
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สินคา้แฟชั่นพวกเสือ้ผา้ รองเทา้เคร่ือง ประดบั รา้นขายยา รา้นขายสินคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
โดยเฉพาอย่างย่ิงช่วงเทศกาลคริสตม์าสที่จะมีการจัดแสดงไฟไว้ตลอดเสน้ทาง รวมทั้งมีการตั้งตน้ค ริสตม์าสและประดับไฟ
เอาไวต้ามจุดต่างๆ พรอ้มดว้ยเสียงเพลงที่เขา้กับบรรยากาศ 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Sendai Hotel หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินเซนได 
 ถึง สนามบินเซนได ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627  (บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 
16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจ 

มีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  

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

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันท่ี 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 59,900.- 9,900.- 46,900.- 

วันท่ี 07-12 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 59,900.- 9,900.- 46,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ทา้ลมหนาว 6 วนั 4 คืน (TG) 

    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการันตีมัดจ าที่นั่ งกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
เจา้หนา้ที่เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง
คือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
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** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  
-เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

    -เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ทา้ลมหนาว 6 วนั 4 คืน (TG) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อ

การพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


