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Code: IC05-JPN-TokyoRomantic-75JL-15-21Oct-95-A220823 

 

 

ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 

[AOMORI-IWATE-APPI-SENDAI-IWAKI-TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [JL] 

 

ตารางการเดนิทาง 15 – 21 ตลุาคม 2565 

 

ระดบัทวัร ์

โปรแกรม 

 ทรปิประหยดั 

 

 มาตรฐาน   พรเีมีย่ม  

รายละเอยีด

เบือ้งตน้ 

อาหารมาตรฐาน 

ทีพ่ักระดับ 3 ดาว 

อาหารมาตรฐาน – 

อพัเกรด 

ทีพ่กัระดบั 3 - 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพเิศษ 

ทีพ่ักระดับ 4-5 ดาว 

 

วันที ่ เปรยีบเทยีบรายการกบัทีอ่ ืน่ไดท้ีน่ี ่

อาหารในรายการ โรงแรมหรอื 

ระดับ

เทยีบเทา่ 
เชา้ 

เทีย่

ง 
ค ่า 

01 
กรงุเทพฯ - เดนิทางโดยสายการบนิแหง่ชาตเิจแปนแอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิ JL 034 
- - - - 

02 

ประเทศญี่ปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบนินานาชาตฮิาเนดะ (มหา

นครโตเกยีว)  ต่อเครื่องบนิภายในประเทศ เที่ยวบนิ JL143 - 

สนามบนิอาโอะโมะร ิ–      เมอืง  ฮโิระซาค ิ-เก็บผลไมส้ดจาก

สวน “แอปเป้ิล”  -  พพิธิภณัฑเ์นะปตุะ  หุน่โคมไฟ - อาโอะโมร ิ

- - - 
AOMORI 

RICHMOND 

03 

อาโอะโมร ิ- ภเูขาฮคัโคดะ (กระเชา้ไฟฟ้า) - โตรกธารน ้าโอะอริา

เซะ – ทะเลสาบโทวาดะ – ล่องเรอืทะเลสาบโทวาดะ - อทุยาน

อพัพ ิ-           อาบน ้าแรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

- 01 

 

02 

 

APPI 

ANA 

CROWN 

PLAZA APPI 

 

04 

อทุยานอพัพ ิ – อวิาเตะ - เทอืกเขาฮะจมิงัไต (โอนูมะ) – 

ทะเลสาบทาซาวะ – หบุเขาดาคกิาเอร ิ– หมูบ่า้นซามไูร คาคโุนะ

ดาเตะ - ฮานะมาก ิออนเซน็ - อาบน ้าแรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

03 04 05 

HANAMAKI 

ONSEN 

SHUSENKA

KU 
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05 

ฮานะมาก ิออนเซน็ - เมอืงฮริะอซิมึ ิ(จังหวดัอวิาเตะ) - ศาลาทอง

ชซูอนจ ิ (มรดกโลก) - เมอืงอจิโินะเซะค ิ - ลอ่งเรอืโตรกเขาเกะอิ

บเิคะอ ิ - เมอืงเซน็ได (จังหวดัมยิาง)ิ - เซน็ได อซิมุ ิ พรเีมีย่ม 

เอา้ทเ์ลท  

06 07 
08 

 

SENDAI 

METROPOL

ITAN 

06 

เซ็นได - ล่องเรือชมอ่าวมัตสชึมิ่า (มรดกโลก) - ศาลเจา้โกะได

โดะ -         สถานรีถไฟเซน็ได - รถไฟชนิกงัเซน็ (ประมาณ 1:08 

ชัว่โมง) -                 สถานรีถไฟโตเกยีว  ขึน้รถไฟทอ้งถิน่เขา้สู่

ยา่นชนิจกู ุ- อพัเกรดเมนูป้ิงยา่งแนะน าจากรายการทวีแีชมป์เป้ียน 

(ไมอ่ัน้) 

09 10 
11 

 

TOKYO 

KEIO 

PLAZA 

07 

มหานครโตเกยีว - ชมชบิยุา่สแครมเบลิสแควร ์– ชอ้ปป้ิงยา่นฮารา

จูกุ - สนามบนินานาชาตนิารติะ (จังหวัดชบิะ) - ประเทศไทย  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) เทีย่วบนิที ่JL 707 

12 13 14 -  

 

 

 >> ไฮไลทข์องทรปิ << 

- ชม “พพิธิภณัฑเ์นะปตุะขบวนรถลากโคมไฟ” ศลิปะอนังดงามภมูปัิญญาของชาวอาโอโมร ิ

- เก็บ “แอป๊เป้ิล” สด ๆ จากตน้และอิม่อรอ่ย อยา่งเต็มทีก่บัแอป๊เป้ิลผลใหญ ่ๆ ทีป่ลกูดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

- น่ัง “กระเชา้ลอยฟ้า” ชมววิทวิทศันใ์บไมเ้ปลีย่นสขีอง “ภเูขาฮคัโคดะ” ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลราวๆ 

1,324 เมตร 

- น่ังเรอืชมววิรอบ “ทะเลสาบโทวาดะ” จดุชมใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนยิมแหง่หนึง่ของทัง้ภมูภิาคโทโฮค ุ

- พเิศษ!! “Rokkasen” บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง (อพัเกรด) ทานและดืม่ไมอ่ัน้แนะน าโดยรายการทวีแีชมป์เป้ียน  

- “ชบิยุา่สแครมเบลิสแควร”์ แลนดม์ารค์ใหมแ่หง่ชบิยุา่กบัจดุชมววิสดุอลังการทีต่อ้งไปใหไ้ดส้กัครัง้ 
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วนัเสาร ์

15 ต.ค. 65 ทา่อากาศยานสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 

 

19:00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R เคานเ์ตอรโ์ดยสาย

การบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ ประตทูางเขา้หมายเลข 8  เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีหลังจากทีผู่โ้ดยสารทุกท่านไดรั้บ

บัตรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตูขึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เครื่องอกีครัง้ 

เนื่องจากประตูขึน้เครือ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบนิและ    สาย

การบนิ และขอเรยีนเชญิผูโ้ดยสารทุกท่านพรอ้มกัน ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่ง

ออกอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

21:55 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแหง่ชาตสิายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่ J L  034 

(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่นัดหมาย) 

วนัอาทติย ์

16 ต.ค. 65 ประเทศญีปุ่่ น - เกาะฮอนชู - สนามบนินานาชาตฮิาเนดะ (มหานครโตเกยีว)  ตอ่เครือ่งบนิ

ภายในประเทศ เทีย่วบนิ JL143 - สนามบนิอาโอะโมะร ิ – เมอืงฮโิระซาค ิ - เก็บผลไมส้ดจาก

สวน “แอปเป้ิล”  -  พพิธิภณัฑเ์นะปตุะหุน่โคมไฟ - อาโอะโมร ิ

 

06:10 น. เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ น ณ สนามบนินานาชาตฮิาเนะดะ บนเกาะฮอนช ู เกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน

ประเทศญีปุ่่ น ภายหลังจากการผา่นขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจศลุกากรแลว้ 

TRANSFER น าท่านขึน้รถชตัเตอรบ์สัสาธารณะของทางสนามบนิฮาเนะดะ เพือ่เดนิทางไปยงัสนามบนิ

ภายในประเทศ อาคาร D2 เพือ่ท าการรอตอ่เครือ่งบนิภายในประเทศสูภ่มูภิาคโทโฮข ุ

09:55 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิภายในประเทศอะโอะโมะร ิ(จังหวัดอะโอะโมะร)ิ ตัง้อยูเ่หนอืสดุบนภมูภิาคโทโฮข ุโดย

สายการบนิแหง่ชาตเิจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 143 

11:10 น. เดนิทางถงึสนามบนิภายในประเทศอะโอะโมร ิ (จังหวัดอะโอะโมะร)ิ และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่วนผลไม ้ซึง่ในเมอืงฮโิระซะคนิีไ้ดรั้บการขายชือ่วา่เป็น “อาณาจักรผลไม”้ ดว้ยผลไม ้

หลากหลายชนดิทีป่ลกูในบรเิวณนี้  
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หนึง่ในนัน้ คอื “สวนแอปเป้ิล” ใหท้่านไดส้นุกกับการเก็บ  ผลแอ๊ปเป้ิลสด ๆ จากตน้และอิม่อร่อยอยา่ง

เต็มทีก่บัแอป๊เป้ิลลกูใหญ่ ๆ ทีป่ลกูดว้ยวธิธีรรมชาต ิ    ไมม่สีารเคมจีงึไดผ้ลใหญส่แีดงสดทั่วทัง้ลูกและ

กรอบอกีทัง้รสชาตหิวานและหอม รับประกนัความอรอ่ยแน่นอน...  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “ฮโิระซาค”ิ  

ตัง้อยูใ่นทศิตะวันตกเฉียงใตจ้ังหวัดอะโอโมะร ิปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการคา้ในภมูภิาคและเป็นเมอืงทีม่ี

ผลผลติแอปเป้ิลทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น...  

 

น าทา่นเยีย่มชม “พพิธิภณัฑเ์นะปตุะขบวนรถลากโคมไฟ”  

เนะปตุะเป็นเทศกาลทีถ่กูจัดขึน้อยา่งงดงามตระการตามากทีส่ดุอกีเทศกาลหนึง่ในประเทศญีปุ่่ น โดยจะ

ตกแตง่ประดับเป็นโคมกระดาษท าเป็นรปูทีม่กีารลงสสีันสวยงาม รูปต่าง ๆ นัน้จะถูกน ามาจากเรือ่งราวที่

ถกูเลา่สบืตอ่กนัมา หรอืนทิาน หรอืความเชือ่ หรอืสิง่ทีต่นนับถอืของคนในแต่ละยคุแต่ละสมัย ภายในจะ

ใสด่วงไฟ เมือ่มกีารเปิดไฟสาดสอ่งออกมาจะสะทอ้นกับโคมกระดาษทีถู่กบรรจงแต่งแตม้สสีัน จะยิง่ท า

ใหเ้นน้และเห็นถงึความสวยงามสะดุดตาอยา่งยิง่ ซ ึง่เทศกาลเนะปตุะนี้จะถงึจัดขึน้ระหว่างวันที ่02-07 

สงิหาคมของทกุปี และจังหวัดอะโอะโมรนัิบเป็นเมอืงทีจ่ัดเทศกาลเนปตุะทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นอกี

ดว้ย...  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก AOMORI RICHMOND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัจนัทร ์

17 ต.ค. 65 อาโอะโมร ิ- ภูเขาฮคัโคดะ (กระเชา้ไฟฟ้า) - โตรกธารน า้โอะอริาเซะ – ทะเลสาบโทวาดะ – 

ลอ่งเรอืทะเลสาบโทวาดะ - อทุยานอพัพ ิ- อาบน า้แรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

น าทา่นเดนิทางสู ่ “ภเูขาฮคัโคดะ” เพือ่น าทา่นขึน้ “กระเชา้ไฟฟ้า” ชมความงดงามของธรรมชาตทิี่

เกดิขึน้เอง  

สมัผัสฤดกูาลแหง่การรอคอยของใบไมเ้ปลีย่นส ี ดว้ยทศันยีภาพอนังดงามในมมุมองพาโนรามา่บน

กระเชา้ไฟฟ้าไดท้ัว่ทัง้บรเิวณ ฤดกูาลแหง่ใบไมเ้ปลีย่นสคีอืชว่งทีต่น้ไมต้อ้งการประหยดัพลังงานในการ

ผลติสารสเีขยีวทีใ่บเพราะวา่อกีไมน่านจะถงึฤดหูนาวซึง่แหง้แลง้ ตน้ไมต้อ้งสะสมพลังงานของตัวเองไว ้

ใชใ้นชว่งนัน้จงึตอ้งหยดุปลอ่ยสารสเีขยีว จงึเกดิสเีหลอืงหรอืแดงขึน้มาแทนที ่ ซ ึง่ในแตล่ะปีโซนการ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3Dhirosaki%26rls%3Dcom.microsoft:th:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADRA_enTH429%26biw%3D1366%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aomori_Prefecture&usg=ALkJrhgYP9fYxSIHUWF1Y8puDMRslfJzZw
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เปลีย่นสจีะเริม่จากทีส่งูทีส่ดุ และไลล่งไปยงัพืน้ทีท่ีต่ า่ ฉะนัน้เราจะสามารถชมใบไมเ้ปลีย่นสไีดใ้นชว่ง

เดยีวของปีเทา่นัน้ เพราะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิ จงึไมแ่ปลกทีภ่มูภิาคโทโฮขไุดรั้บการโหวตให ้

เป็นทีท่ีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาลในแตล่ะปี)...  

 

น าทา่นเดนิทางผา่น “โตรกธารน ้าโอะอริะเซะ”  

ซึง่เป็นสายน ้าทีไ่หลมาจาก “ทะเลสาบโทวาดะ” จากตน้น ้าสูป่ลายน ้าเป็นระยะทางยาวถงึ 14 กโิลเมตร 

ซึง่จะเป็นทางทีโ่คง้ลัดเลาะไปตามชอ่งวา่งของภเูขานอ้ยใหญท่ีเ่รยีงรายไปมา ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากบัความ

งามของธรรมชาตทิีซ่อ่นตวัอยูอ่ยา่งสงบรอคอยการมาของนักเดนิทางทีรั่กธรรมชาต.ิ.. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร           

    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“ทะเลสาบโทวาดะ”  

น าทา่นชมทศันยีภาพทีส่วยงาม ไดถ้กูเปรยีบเปรยวา่เป็นแหลง่ทีถ่กูคน้พบอญัมณีมากทีส่ดุของประเทศ

ญีปุ่่ น ซึง่มนี ้าตกและสายน ้าเชีย่วในบางชว่งทีไ่หลผา่นโขดหนิและเนนิผนืป่าเรยีงรอ้ยไปตามจดุตา่ง ๆ 

ไหลลงทะเลสาบไดอ้ยา่งวจิติรบรรจงสวยมาก แหลมนาคายามา่ และแหลมโองรูะเป็นจดุชมใบไมเ้ขยีว

ขจใีนยามฤดรูอ้นและใบไมส้แีดงสดยามฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีและทะเลสาบโทวาดะเป็นทะเลสาบแบบหลมุ

ปลอ่งภเูขาไฟทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ โดยมขีนาดทีใ่หญเ่ป็นอนัดับที ่12 ของประเทศญีปุ่่ น ความลกึสดุ 327 

เมตร น ้าจากทะเลสาบนีจ้ะไหลลงสูแ่มน่ ้าโอะอริาเซะ ท าใหเ้กดิสายน ้าทีไ่หลผา่นเมอืงส าคัญตา่ง ๆ ใน

ภมูภิาคโทโฮขอุกีมากมาย…  

 

น าทา่น “น่ังเรอืชมววิรอบทะเลสาบโทวาดะ”  

จากบนเรอืเราจะไดเ้ห็นววิผนืน ้าทะเลสาบเฉดสรีอ้นแรงของใบไมเ้ปลีย่นสตีดักบัทะเลสาบสไีพลนิ ท าให ้

ทีน่ีเ่ป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนยิมแหง่หนึง่ของทัง้ภมูภิาคโทโฮคเุลยก็วา่ได ้นอกจากววิทะเลสาบ

และภเูขาแลว้ ระหวา่งลอ่งเรอืเราจะเห็นเกาะเล็ก ๆ ชือ่ Ebisu Daikoku Island เกาะทีม่แีลนดม์ารก์คอื

ศาลเจา้เล็ก ๆ และรปูปัน้ The Bronze Statue of Maidens รปูปัน้หญงิเปลอืยคูใ่นทา่ยืน่มอืเขา้หากนั เป็                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

นผลงานของ คณุโคทาโร ทาคะมรูะ กวแีละประตมิากรชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย…  

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ANA CROWN PLAZA APPI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  



Page 6 of 19 

 

 

 

พเิศษ ณ สถานทีพ่ักแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผอ่นจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแรธ่รรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิและ

เกา่แกข่องชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอยา่งด ี

เป็นทีรู่จั้กอยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 

วนัองัคาร 

18 ต.ค. 65 อทุยานอพัพ ิ– อวิาเตะ - เทอืกเขาฮะจมิงัไต (โอนมูะ) – ทะเลสาบทาซาวะ – หบุเขาดาคกิาเอร ิ

– หมูบ่า้นซามไูร คาคโุนะดาเตะ - ฮานะมาก ิออนเซ็น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    

น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัด “อวิาเตะ”  

ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของภูมภิาคโทโฮขุ ทางตอนเหนือของจังหวัดตดิกับจังหวัดอะโอะโมะร ิทาง

ตะวันตกตดิกับจังหวัดอะคติะ ทางตอนใตต้ดิกับจังหวัดมยิาก ิมพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 15,378 ตาราง

กโิลเมตร เป็นจังหวัดทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองรองลงมาจากจังหวัด ฮอกไกโด จังหวัดอวิาเตะยงัมภีเูขาทีไ่ด ้

ชือ่ว่าเป็น “ภเูขาไฟฟจูทิีส่อง” อกีดว้ย และมสีนิคา้ขึน้ชือ่ ไดแ้ก่ เนื้อวัวมาเอะซาว่า แอปเป้ิลเอะซาช ิ

สาหรา่ยซนัรคิวุาคาเมะ ขนมนัมบเุซม็เบ ้และราเม็งชือ่ดังสามชนดิ (ราเมง็เย็น จะจะเม็ง วันโกะโซบะ)... 

ใชเ้สน้ทาง “ทีร่าบสงูฮะชมินัไต” ซึง่ตัง้อยูภ่ายในเทอืกเขาทางภาคเหนอืของภมูภิาคโทโฮขซุ ึง่พาดผา่น

ถงึ 3 จังหวัดไดแ้ก ่อะโอะโมะร ิอะคติะ และ   อวิาเตะ เทอืกเขานีนั้บเป็นขมุทรัพยท์างธรรมชาต ิทีม่พีชื

พรรณหลากหลายกวา่ 160 ชนดิ มเีสน้ทางเดนิป่าและบอ่น ้าพุรอ้นทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ของป่าเขาและ

ทะเลสาบ อากาศจะเย็นตลอดปี...  

 

จากนัน้น าทา่นชม “ทะเลสาบทาซาวะ”  

ตัง้อยูท่างใตข้องอทุยานแหง่ชาต ิโทวาดะ – ฮาจมินัไต     เป็นทะเลสาบอนัเกดิจากหลมุปลอ่งภเูขาไฟ

ขนาดใหญ ่ซึง่เกดิจากปลอ่งภเูขาทีร่ะเบดิพ่นเถา้ลาวาแลว้เย็นและยบุ ทีส่วยงามซึง่ไมไ่ดรั้บการพัฒนา

มากเกนิไปและยงัคงรักษาบรรยากาศทีเ่ป็นธรรมชาตแิละเรยีบงา่ยเป็นทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุของญีปุ่่ นโดย

มคีวามลกึถงึ 423 เมตร เป็นทะเลสาบทีห่นาวแคไ่หนน ้าก็ไมแ่ข็งตัว ใกลก้บัเสาโทรอิสิแีดงมตีน้ไมเ้จ็ดส ี

ซึง่มตีน้ไมเ้จ็ดชนิดที่เตบิโตจากตน้ไมต้น้เดียว(ที่มรัีว้ไมล้อ้มตน้ไมไ้ว)้ บางคนเรียกว่าศาลเจา้มังกร 

เพราะเป็นทีป่ระดษิฐานของ   ทัตสโึคฮเิมะ (เจา้หญงิทัตสโึกะ รูปปั้นส ารดิ) ในต านานทีก่ลายเป็นเทพ

เจา้มงักร มรีปูปัน้ของเจา้หญงิในบรเิวณศาลเจา้ดว้ยแตด่า้นลา่งล าตัวลงไปจะเป็นงู ศาลเจา้โกซาโนะอชิ ิ
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จงึเป็นทีรู่จ้ักกนัในนาม “เทพผูพ้ทิักษ์แหง่ความงาม” และไดรั้บความนยิมในแง่ของการขอพรใหม้รีูปร่าง

หนา้ตาดแีละเป็นทีรั่กใคร่ ซ ึง่ลว้นแลว้แต่มาจากต านานของเจา้หญงิทัตสโึกะผูป้รารถนาอยากมคีวาม

งามและออ่นเยาว ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

     

น าทา่นเดนิทางสู ่“หบุเขาดาคกิาเอร”ิ  

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองเมอืงเซมโบก ุจังหวัดอาคติะ ทีน่ีถ่อืเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทาง

ธรรมชาตทิีส่วยงามมากทีส่ดุในภมูภิาคโทโฮค ุโดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมร้่วง ทีเ่หล่าใบไมต้่างพรอ้มใจ

กนัเปลีย่นสจีากเขยีวเป็นแดงและเหลอืง ตัดกับสฟ้ีาของแมน่ ้าทามะ ทีไ่หลผ่านบรเิวณชอ่งเขา ซึง่เป็น

เอกลักษณ์ประจ าสถานทีแ่หง่นีแ้ละไดก้ลายเป็นพืน้ทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีเ่หล่าบรรดาผูท้ีช่ ืน่ชอบการชม

ใบไมเ้ปลีย่นสตีา่งรูจั้กกนัเป็นอยา่งด ี 

ส าหรับจุดชมววิใบไมเ้ปลีย่นสแีละจุดถ่ายรูปทีแ่นะน า คอื “สะพานคามโินะอวิะฮาช”ิ สะพานเกา่เกา่แก่

ทีส่ดุของเมอืงอาคติะ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1926 เป็นสะพานสแีดงสดทีท่อดยาว 80 เมตรพาดผา่นแมน่ ้า

ทามะ เมือ่เดนิเขา้ไปในสะพาน คุณจะไดรั้บชมภาพของหุบเขาทีอ่ยูล่อ้มรอบทีป่กคลุมไปดว้ยสเีหลอืง

และสแีดงของใบไมเ้ปลีย่นสทีีผ่ลบิานสะพร่ังอวดสายตานักทอ่งเทีย่วใหไ้ดรั้บชม แน่นอนว่า คุณจะตอ้ง

ตกหลมุรักกบัความสวยงามจนตอ้งหยบิกลอ้งถา่ยรปูขึน้มาเก็บภาพความประทับใจกนัอยา่งแน่นอน…  

 

จากนัน้น าทา่นชม “หมูบ่า้นซามไูร คาคโุนะดาเตะ”  

ประกอบดว้ยบา้นพักอาศัยประมาณ 80 หลังคาเรอืน ซึง่เป็นอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมซามไูรแบบดัง้เดมิ

อนัเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น บรเิวณชมุชนมถีนนกวา้งขวาง ปัจจุบันบา้นซามไูรในคาคุโนะ

ดาเตะบางหลังยงัมเีชือ้สายซามไูรรุน่หลังอาศัยอยู ่และมจี านวน 6 หลังทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชม ภายในจัดแสดง

วถิชีวีติของซามไูรในสมยักอ่น วัตถโุบราณ อาท ิชดุเกราะซามไูร ดาบทีอ่นุญาตใหเ้ราลองสัมผัสหรอืยก

ได ้และสวนญีปุ่่ นงามๆ บางแหง่ยงัเปิดเป็นคาเฟ่ในบา้นซามไูรอกีดว้ย 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HANAMAKI ONSEN HOTEL SENSHUKAKU หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  

พเิศษ ณ สถานทีพ่ักแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผอ่นจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแรธ่รรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิและ

เกา่แกข่องชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอยา่งด ี

เป็นทีรู่จั้กอยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 
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วนัพุธ 

19 ต.ค. 65 ฮานะมาก ิออนเซ็น - เมอืงฮริะอซิมึ ิ(จงัหวดัอวิาเตะ) - ศาลาทองชูซอนจ ิ(มรดกโลก) - เมอืงอิ

จโินะเซะค ิ- ล่องเรอืโตรกเขาเกะอบิเิคะอ ิ- เมอืงเซ็นได (จงัหวดัมยิาง)ิ - เซ็นได อซุิม ิพรี

เมีย่ม เอา้ทเ์ลท  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรกดกโลกทางดา้นวัฒนธรรม “ฮริะอซิมึ”ิ  

ตัง้อยู่ดา้นใตข้องจังหวัด “อวิาเตะ” ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญีปุ่่ น มปีระชากรราว 8,300 คน เมือ่

วันที ่25 มถินุายนค.ศ. 2011       ทีผ่า่นมา คณะกรรมการมรดกโลกของยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนวัดพุทธ

ศาสนาสองแห่งของฮริะอซิุม ิและซากปรักหักพังบรเิวณรอบ ๆ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ท าให ้

เมอืงฮริะอซิมุ ิเป็นชือ่ทีรู่จั้กมากขึน้ในฐานะสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ทีน่่าสนใจมาก เหตุผลทีย่เูนสโกขึน้

ทะเบยีนฮริะอซิมุเิป็นมรดกโลก คอื ปชูนียสถานแห่งนี้ถ่ายทอดความเป็น “แดนสขุาวด”ี ทีห่ลุดพน้จาก

ทกุขแ์ละกเิลสทัง้ปวงตามแนวคดิของพทุธศาสนา ดว้ยสิง่กอ่สรา้ง สวน และเสรมิสรา้งความงามอันเป็น

เอกลักษณ์  ทา่มกลางธรรมชาตแิวดลอ้มทีอ่ดุมสมบรูณ์ทีม่อียูใ่นบรเิวณฮริะอซิมุติลอดมา...  

 

น าทา่นเยีย่มชม “วัดชซูอนจ”ิ  

ซึง่ถูกคน้พบอยูท่่ามกลางป่าไมห้นาทบึ โดยขนุนางตระกลูฟจูวิาระในปี ค.ศ. 1105 อดตีภายในบรเิวณ

วัด เคยมอีาคารถงึ 40 กว่าอาคาร แต่สว่นใหญ่ไดถู้กท าลายไปหมดโดยเพลงิและสงคราม ยังคงเหลอื

อาคารส าคัญเพยีงไมก่ีห่ลังใหช้นรุน่หลังไดศ้กึษาหลักฐานทางประวัตศิาสตร ์ภายในยงัมอีาคารทีส่ าคัญ

อย่างยิง่ คอื “ศาลาทองค า” เป็นอาคารสทีองค าอร่ามสวยงาม ประดับทองค าแผ่นทัง้ดา้นในและดา้น

นอก และไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นโบราณสถานแหง่แรกของญีปุ่่ น...  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่   “หบุเขาเกะอบิเิคะอ”ิ  

ผาหนิตดิอนัดับเป็น 1 ใน 100 สถานทีช่มววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นญีปุ่่ น...  

 

น าทา่น “ลอ่งเรอืชมโตรกเขาเกะอบิเิคะอ”ิ  

ชืน่ชมบรรยากาศของล าธารน ้าใสทีไ่หลคดเคีย้วจากป่าลกึ ชมสว่นทีเ่ป็นผาหนิธรรมชาตทิีส่วยงามและ

ยังไมถู่กท าลาย ชือ่ "GEIBI" หมายความว่า "จมกูสงิโต" มาจากหนิปนูทีอ่ยูใ่กลป้ลายหุบเขาซึง่คลา้ย
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กบัจมกูของสงิโต “เกะอบิเิคะอ”ิ             มทีัศนยีภาพทีส่วยงามตลอดทัง้ปี เชน่ สเีขยีวสดยามฤดใูบไม ้

ผล ิดอกไมส้มีว่ง WISTERIA เบง่บานบนหนา้ผาชว่งปลายของฤดใูบไมผ้ลแิละชมใบไมเ้ปลีย่นสยีามฤดู

ใบไมเ้ปลีย่นส ีระหวา่งทีน่ั่งเรอืชมหนา้ผาสงูใหญข่นาดประมาณ 100 เมตร มนี ้าตกไหลมาจากถ ้าหนิปนู 

เป็นตน้ ใชเ้วลาในการน่ังเรอืประมาณ 90 นาทแีละทีจุ่ดครึง่ทางการล่องเรอื คุณจะไดอ้อกเดนิทัศนา

ทวิทัศน์โดยรอบ ๆ ก่อนที่จะกลับขึน้ฝ่ัง ระหว่างล่องเรือไมช้มธรรมชาติที่งดงาม ท่านจะไดรั้บฟัง

เสยีงเพลงจากนายคัดทา้ยเรอื ขบักลอ่มเป็นเพลงพืน้เมอืง...  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “เซน็ได”  

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคโทโฮข ุมปีระชากรประมาณหนึง่ลา้นคน และแวดลอ้มไปดว้ยก าแพงปราสาท 

และตน้ไม ้จนไดช้ือ่ว่าเป็น CITY OF TREES และมอีาหารทีข่ ึน้ชือ่ คอื เมนูลิน้วัว ซึง่เป็นเมนูดังทีค่น

ญีปุ่่ นทีม่าเทีย่วเมอืงนีจ้ะตอ้งหาโอกาสลิม้ลองความอรอ่ยอยา่งแน่นอน เมอืงเซน็ไดนัน้ตัง้อยูใ่นเขตของ

จังหวัด “มยิาง”ิ ท าเลที่สมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จงึกลายเป็นศูนยก์ารท่องเที่ยวที่

สะดวกในการเดนิทางต่อไปยังเมอืงท่องเทีย่วของจังหวัดขา้งเคยีงทั่วภูมภิาคโทโฮขุ มเีมอืงท่าเรอืที่

ใหญท่ีส่ดุหันสูม่หาสมทุรแปซฟิิค...  

 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง “เซน็ได อซิมุ ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท”  

เอา้ทเ์ลททีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากรัฐนวิองิแลนดข์องประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่ตัง้อยูภ่ายในอซิมุปิาร์

คทาวน ์ทีน่ีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์ังจากทัง้ในและตา่งประเทศมากกวา่ 80 รา้นเลยทเีดยีว ซึง่ทา่น

สามารถเพลดิเพลนิกับการรับประทานอาหารและอสิระกับการชอ้ปป้ิงในบรรยากาศที่เปิดกวา้งและ

สะดวกสบายไดอ้กีดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SENDAI SENDAI METROPOLITAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัพฤหสับด ี

20 ต.ค. 65 เซ็นได - ลอ่งเรอืชมอา่วมตัสชึมิา่ (มรดกโลก) - ศาลเจา้โกะไดโดะ -          สถานรีถไฟเซ็นได 

- รถไฟชนิกงัเซ็น (ประมาณ 1:08 ช ัว่โมง) -              สถานรีถไฟโตเกยีว  ข ึน้รถไฟทอ้งถิน่

เขา้สูย่า่นชนิจกู ุ- อพัเกรดเมนป้ิูงยา่งแนะน าจากรายการทวีแีชมป์เป้ียน (ไมอ่ ัน้) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “มตัสชึมิา่”  

เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น 1 ใน 3 ของเมอืงทีม่ทีัศนยีภาพทางทอ้งทะเลอนังดงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น (อกี 

2 เมอืงทีไ่ดรั้บการตดิอนัดับ ไดแ้ก ่เกาะมยิาจมิา่ ฮโิรชมิา่ และ อามาโนะฮาชดิาเตะ เกยีวโต)...  

 

น าทา่นลอ่งเรอื “อา่วมตัสชึมิา่”  

ระหว่างการล่องเรอืไปรอบ ๆ นัน้ ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวประมงทีน่ี่ ไดแ้ก่ การเลีย้งหอย

นางรม ซึง่ชาวบา้นจะเลีย้งเป็นฟารม์อยูใ่นทะเล   ท าใหห้อยนางรมมคีณุภาพดแีละตัวใหญ ่อกีทัง้อาหาร

ทะเลของเมอืงนีก้็มคีวามสดเป็นอยา่งมาก…  

 

น าทา่นชม “ศาลเจา้โกะไดโด”  

ศาลเจา้ที่ยื่นไปในอ่าวมัตสชึมิ่า โดยเป็นสถาปัตยกรรมสมัยโมโมยามะ ที่น าเอา 12 นักษัตรมาเป็น

เรือ่งราวของสถาปัตยกรรมของศาลเจา้แหง่นี.้.. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร...  

    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“สถานรีถไฟเซน็ได” เพือ่น าทา่นขึน้ “รถไฟชนิกงัเซน็” หรอื “รถไฟหัวกระสนุ”  
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ทีว่ ิง่ดว้ยความเร็วเฉลีย่สงูสุดถงึ 240 กโิลเมตรต่อชั่วโมง “ประมาณ 1:08 ชั่วโมง” ระยะทางรวมทัง้สิน้ 

322 กโิลเมตร รถไฟชนิกงัเซน็นับวา่เป็นยานพาหนะทีส่ะดวกสบายไมแ่พเ้ครือ่งบนิ มุง่หนา้สู ่    “สถานี

รถไฟโตเกยีว”  

 

จากนัน้น าทา่นเปลีย่นขบวนรถไฟเป็น “รถไฟสายดว่น” ระยะทาง 28 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี

เพือ่มุง่หนา้สู ่“สถานรีถชนิจกู”ุ ใน “มหานครโตเกยีว”  

เมอืงหลวงปัจจบุันของประเทศญีปุ่่ น เป็นศูนยร์วมววิัฒนาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยอีันล ้าสมัย 

ซึง่มรีะบบการปกครองแบบพเิศษรวมการปกครองในรปูแบบจังหวัดและเมอืงไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานคร

โตเกยีวจัดวา่เป็นเขตเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มปีระชากรอาศัยอยูร่าว 35 ลา้น

คน แต่เฉพาะในตัวเมอืงโตเกยีว 23 แขวงการปกครองพเิศษ มปีระชากรในเขตเมอืงประมาณ 12 ลา้น

คน และถอืเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่...  

 

ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงทีค่นไทยคุน้เคยอยา่งด ี“ยา่นชนิจกู”ุ  

เพลดิเพลนิกบัการจับจ่ายสนิคา้นานาชนดิของนักทอ่งเทีย่วทกุเพศทกุวัย สามารถหาซือ้สนิคา้นานาชนดิ

ไดจ้ากทีน่ีไ่มว่า่รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง 

และสนิคา้อืน่ ๆ ใหท้า่นไดส้นุกกบัการซือ้สนิคา้อยา่งจใุจ 

      

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งมือ้พเิศษ (อพัเกรด) ทานและ    ดืม่ไม่

อัน้แนะน าโดยรายการทวีแีชมป์เป้ียน ไมว่า่จะเป็นเนือ้วัวอยา่งด ี เนือ้หมคูดัพเิศษ ชดุอาหารทะเลสด กุง้

ตัวใหญ ่หมกึสด ปลาปักเป้า หอยเชลลพ์เิศษ ผักสด สลดัผัก ซปุ และไอศครมี 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัศกุร ์

21 ต.ค. 65 มหานครโตเกยีว - ชมชบิยุา่สแครมเบลิสแควร ์– ชอ้ปป้ิงยา่นฮาราจกู ุ- สนามบนินานาชาตนิา

รติะ (จงัหวดัชบิะ) - ประเทศไทย - สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) เทีย่วบนิที ่JL 707 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    

น าทา่นชม “ชบิยุา่สครัมเบลิสแควร”์  

ทีเ่ปิดตัวไปเมือ่เดอืนพฤศจกิายน ปี 2019 เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุใน  ชบิยุา่ดว้ยความสงูราว 230 เมตร ทีน่ี่

กลายเป็นแลนด์มาร์กสัญลักษณ์ประจ าชบิุย่าแห่งใหม่ทันทีที่เปิดใหบ้รกิาร ภายในอาคารมีรา้นคา้ 

ส านักงานและพืน้ทีจั่ดกจิกรรม เป็นตน้ จากชัน้ดาดฟ้าจะสามารถมองเห็นตัวเมอืงชบิยุา่และโตเกยีวได ้

โดยรอบ เป็นทัศนยีภาพทีเ่มือ่คณุไดเ้ห็นแลว้จะตอ้งลมืไมล่งอยา่งแน่นอน  

ทีน่ี่มรีา้นคา้ถงึ 213 รา้น มสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น, เครือ่งส าอาง, หนังสอื, 

ผลติภณัฑอ์าหาร ตลอดจนเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น รา้นอาหารหลากหลายประเภท เชน่ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

รวมถงึคาเฟ่ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดค้อื จดุชมววิ “SHIBUYA SKY” นอกจากจะมองลงไปเห็นหา้แยกชบิยุา่

แลว้ ก็ยงัสามารถมองเห็นอาคารสงูๆ เชน่ โตเกยีวสกายทร ี ไดอ้กีดว้ย ยิง่ไปกว่านัน้ หากอากาศดกี็ยัง

มองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดด้ว้ย ชัน้ดาดฟ้าลอ้มรอบไปดว้ย  ผนังกระจก จึงท าใหคุ้ณสามารถสัมผัส

ประสบการณ์ทีน่่าตืน่เตน้กลางอากาศได…้  

 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง “ยา่นชบิยุา่”  

มสีิง่น่าสนใจมากมายไมว่่าจะเป็นรา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น แหล่งธุรกจิ และบันเทงิ จุดเด่นของชบิุย่า คอื 

หา้แยกขา้มถนน ทีม่คีนเดนิขา้มไปมากันคกึคัก ใครไดผ้่านมาตอ้งลองเดนิผ่านแยกนี้ดูซักครัง้ในชวีติ 

ยา่นนีม้หีา้งสรรพสนิคา้มากมาย เชน่ CENTER GAI เป็นยา่นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ทีม่คีนบอกไวว้่าเทรนดใ์น

ญีปุ่่ นตา่งวิง่ตามยา่นนี้ มรีา้นคา้เล็ก ๆ มากมาย รา้นอาหารเปิดจนดกึจนดืน่ ยา่น KOEN DORI ถนนสายช ้

อปป้ิงทีม่หีา้งรา้นเต็มสองขา้งทาง หา้ง TOKYU HANDS มขีองพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านทีช่อบสนิคา้

ไอเดยีน่ารัก ๆ ตอ้งลองแวะเขา้ไปเยีย่มชมใหไ้ด ้ซึง่ในหา้งจะแบ่งหมวดสนิคา้ชัน้ละหมวด ส่วนหา้ง 

LOFT แบรนดน์ี้เป็นทีรู่จ้ักด ีเพราะมีตัง้อยู่หลายแห่งในเมอืงไทย และเป็นแบรนดค์ู่แข่งโดยตรงของ 

TOKYU HANDS ตัง้ไมไ่กลกนัมากนัก หา้งทีนั่กชอ้ปป้ิงรูจั้กกันด ีคอื SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่

ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสนิคา้พวกเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร...  
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13:30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตนิารติะ  

ตัง้อยูใ่นจังหวดัชบิะ ด าเนนิการโดยบรษัิททา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ แปรสภาพเดมิมาจากองคก์าร

บรหิารงานทา่อากาศยานนานาชาตโิตเกยีวแหง่ใหม ่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะเป็นสนามบนิหลักที่

ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศทีเ่ดนิทางเขา้และออกจากประเทศญีปุ่่ น และเป็นจดุเชือ่มตอ่การ

เดนิทางระหวา่งทวปีเอเชยีและอเมรกิา เป็นสนามบนิทีร่องรับเทีย่วบนิส าหรับผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของ

ญีปุ่่ น (รองจากสนามบนินานาชาตฮิาเนะดะ) เป็นสนามบนิทีร่องรับการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 

ของญีปุ่่ นและอนัดับ 3 ของโลก 

18:20 น. เหนิฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิแหง่ชาตญิีปุ่่ น สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่ J L  707 

23:00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มภาพความประทับใจ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 14 of 19 

 

 

 

ตาราง 

การ

เดนิทาง 

2565 

ผูเ้ดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พักเดีย่วใช ้

หอ้งคูเ่พิม่ 

(บาท) 

รวม

ภาษีมลูคา่เ

พิม่แลว้ 

รวม 

+ 

 

ราคาทัวร ์

(พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

รวม

ภาษีมลูคา่เพิม่

แลว้ 

 (ไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ) 

 

ราคาตัว๋

เครือ่งบนิ 

ระหวา่งประเทศ 

ชัน้ประหยดั 

รวมภาษี

เชือ้เพลงิแลว้ 

15 - 21 

ต.ค. 
ผูใ้หญ ่ 95,900.- 61,900.- 34,000 

19,000.- 

 
เด็กมเีตยีง (06-11 

ปี) 
95,900.- 61,900.- 34,000 

 

เด็กไมม่เีตยีง (02-

05 ปี) 
80,900.- 46,900.- 34,000 

ทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปี) ไมม่เีตยีงนอน ไมม่บีรกิารอาหารทกุมือ้ 

ไมม่ทีีน่ั่งบนรถโคช้ 
โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR** 

 

 

หมายเหต ุ กรณุาศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่มดัจ าและคา่ทวัร ์

ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัแลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

** ส าคญั โปรดอา่น กอ่นท าการจองทวัร ์**  

ภายใน 14 วนั กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น หา้มเดนิทางไปยงักลุม่ประเทศสเีหลอืงโดยเด็ดขาด เพราะจะท า

ใหส้ถานะการเขา้ประเทศของทา่นจะเปลีย่นจากกลุม่สนี า้เงนิเป็นกลุม่สเีหลอืงทนัท ี
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อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

 บรกิารน ้าดืม่วันละ 2 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น  

 คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรับอากาศตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 

 คา่ทีพ่ัก (หอ้งละ 2 ทา่น) คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารัก สามารถใหเ้ป็นก าลังใจในการท างานได ้

 คา่ตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญีปุ่่ น(ในกรณีทีไ่ดรั้บวคัซนีไมค่รบ 2 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้

ประเทศไทย) 

 

การช าระเงนิ 

 บรษัิทฯ เรยีกเก็บคา่มดัจ า 31,000 บาท ส าหรับการจองตอ่หนึง่ทีน่ั่ง ภายหลังจากการท าการจอง 3 วัน 

 สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั หรอืตามเงือ่นไขพเิศษทางบรษิทัฯ ก าหนด (ทาง

บรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเนือ่งมาจากคณะทีเ่ดนิทางน ัน้ถูกจอง

เต็มเร็วกวา่ปกต ิหรอืจ าเป็นตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บสว่นคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

และคา่ภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก)์ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน บรษัิทสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 11,000 บาท 

 กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% จากราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน บรษัิทขอ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวนตามราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 

ส าคญั…เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้) 

 บรษัิทฯเปิดด าเนนิการเพือ่เป็นตัวแทนในการน าเทีย่ว ทกุเสน้ทางทกุสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทัวรไ์ด ้

วางเสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถติทิีเ่ก็บรวบรวมของปีกอ่น ๆ ทีผ่า่นมา และ

ขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นมาอา้งองิ แตไ่มส่ามารถชีว้ดัไดว้า่สภาพภมูอิากาศแตล่ะปีจะ

เหมอืนเดมิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูภิาคสง่ผลโดยตรงตอ่

ธรรมชาต ิผลติผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ๆ หมนุเวยีนสลับกนัไปทกุ

รายการ 
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 บรษัิทฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ 

วันเดนิทางจรงิ โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยสว่นใหญเ่ป็นหลกั  

 การเดนิทางในแตล่ะคณะจะตอ้งมผีูโ้ดยสารตามจ านวนข ัน้ต า่ทีร่ะบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่น หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นเดนิทาง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่

รว่มทัวรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลังจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ ทกุครัง้ (กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ไมว่า่กรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทย และตา่งประเทศ มกีารปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกเมอืง บรษัิทฯ 

ไมค่นืคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยั

ธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วัน) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรับทา่นทีไ่มท่านเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไมส่ามารถ

ทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดไดท้ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่าง

ภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผักหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งของอาหาร เชน่ ไมท่านเนือ้สตัว ์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่

ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่มม่กีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึ

ประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุมท่าน

เนือ้สตัว ์ ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแหง่อาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผัก หรอืเตา้หู ้ หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับกุ

เทา่นัน้ 

ต ัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสารหมูค่ณะ 

1.1 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัเทา่นัน้ 
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1.2 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบนิ จะถกูค านวณตามอตัราที่

ทางสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนยีม ณ วันออกราคาทวัร ์ หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมใด ๆ 

เพิม่ขึน้ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ตัว๋เครือ่งบนิสว่นเพิม่เตมิทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 ตั๋วเดนิทางหมูค่ณะ ไมส่ามารถใชไ้มลใ์นการเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิได ้ และไม่

สามารถจองทีน่ั่ง Long Leg  ได ้ (ในกรณีทีต่อ้งการจองทีน่ั่ง Long Leg ตอ้งจองตัว๋เดีย่วเทา่นัน้) 

1.4 ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน 

แตไ่มส่ามารถเขา้ไป 

แทรกแซงจัดการแทนได ้ 

1.5 กรณีทีท่ัวรอ์อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผู ้

เดนิทางทกุกรณี บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลังบรษัิทฯ ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้  ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 

(เนือ่งจากเป็นเงือ่นของสายการบนิ)   

1.7 ในกรณีทีต่ดิโควดิกอ่นการเดนิทาง  สายการบนิไทยไมค่นืเงนิคา่ตั๋วใหใ้นทกุกรณี  (ในกรณีทีบ่นิโดยสายการ

บนิเจแปนแอรไ์ลน ์ สายการบนิแจง้วา่สามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิใหไ้ด ้ แตต่อ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้

ใหส้ายการบนิทราบ) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั 

ดลุยพนิจิของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูทีท่างบรษัิทฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธิ

ประโยชนส์งูสดุของทา่นเอง ในวันเดนิทางไปและกลับ กรณุาเกบ็หางบตัรขึน้เครือ่งทกุใบไวต้รวจสอบ

ภายหลังเมือ่ทา่นเดนิทางถงึเมอืงไทยวา่ไดรั้บไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING 

PASS) ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษัิททวัรแ์ละสายการบนิได ้

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์ สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิจิของแพทยแ์ละครอบครัววา่ควร

เดนิทางหรอืไม ่ (โปรดแจง้พนักงานทันทเีมือ่ท าการจองทัวร)์ บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่เราไมอ่าจรับผดิชอบตอ่

เหตกุารณ์ไมค่าดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิกวา่ 4 เดอืน หรอืผูท้ีเ่คยมี

ประวัตคิรรภเ์คยมปัีญหา หรอืผูท้ีเ่คยมปีระวัตกิารคลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษัิทฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวันหยดุส าคญัทกุเทศกาล 

บรษัิทฯ ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ 

เชน่ CHARTER FLIGHT ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร ์ ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 

o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารในชัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่

ระวางน ้าหนักเพิม่ได ้
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o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เครือ่งได ้ จะตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และจ าตอ้งมี

สดัสว่น ดังนี ้ 

(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

3. วซีา่ 

3.1 ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไดห้ลังจากทีว่ซีา่ผา่นและไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทตอ้งขอ

อนุญาตท าการยกเลกิวซีา่ทกุกรณี 

4. มาตรการโควดิ 

4.1   ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิกอ่นการเดนิทาง   (ทางบรษัิทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดตามจรงิ ) 

4.2 ในกรณีทีต่ดิโควดิระหวา่งการเดนิทาง (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะท าการประสานงานใหเ้พือ่เขา้สูก่ระบวนการ

รักษาทีเ่ป็นไปตามมาตรการของประเทศญีปุ่่ น  และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
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ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


