


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	เมืองนาริตะ	-	นิกโก	-	ศาลเจาโทโชกุ	-	สะพานชินเคียว
-	เมืองนาสุ	-	ซากปราสาทอาโอบะ	-	ศาลเจาโกโคคุ	-	อนุสาวรียของทาน
ไดเมียวตาเดียว	-	ออนเซ็น

พักที่
EPINARD
NASU
HOTEL	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน

3 หมูบานโบราณโออุจิจูคุ	-	ปราสาทซึรุงะ	-	เซ็นได	-	อิจิบังโจ	-	สุมิคะวะส
โนวพารค

พักที่	JAL
CITY
SENDAI
HOTEL	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน

4 เมืองมัตสึชิมา	-	อาวมัตสึชิมา	-	เมืองนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ
พักที่	Narita
Tobu	Hotel
หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

13	ม.ค.	61	-	17	ม.ค.	61 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿8,500

17	ก.พ.	61	-	21	ก.พ.	61 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿8,500



บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
**ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง**

21.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	3	ประตู	6
เคานเตอร	6	สายการบิน	SCOOT	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และติดแท็กก
ระเปา
00.45	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที่

TR292	
(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)**ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง**

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
08.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	
**สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ**
จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสู	นิกโก	(ใชเวลาประมาณ	3ชม.)	เป็นเมืองหน่ึงที่นักเที่ยว

เที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยว	เน่ืองจากนิโกมีจุดเดนทางดานประวัติศาสตร	มรดกทางวัฒนธรรมในรูปของวัด
และศาลเจารวมทั้งมีธรรมชาติที่สวยงาม	พื้นที่โดยรอบของเมืองนิกโก	จะมีน้ําพุรอน	น้ําตก	ทะเลสาบตางๆที่
ทิวทัศนที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางไป	ศาลเจาโทโชกุ	(ทัวรนําชมดานนอก	ไมรวมคาเขาชม	1,300	เยน)	ศาลเจาน้ีสรางขึน้

เพื่อเป็นที่ฝังศพของโชกุโทกุงาวาที่เกาแกนานนับ	4	ศตวรรษ	โดยใชชางฝีมือในการสรางมากถึง	15,000	คน
ชม	สถาปัตยกรรมไมแกะสลักทีว่ิจิตรตระการตา	ทั้งสวยงามในแงของศิลปะและแฝงแงมุมในทาง

ปรัชญาเป็นรูปลิงปิดหูปิดตาปิดปาก
ชม	ความสวยงามของเจดียหาชัน้	ตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมญี่ป ุนโบราณ	นอกจากน้ีองคการยูเนส

โกไดขึน้ทะเบียนใหศาลเจาโทโชกุเป็นมรดกโลกอีกดวย
จนสมควรแกเวลานําทาน	ถายรูปสะพานชินเคียว	(Shinkyo	Bridge)	มีความหมายวาสะพานศักดิส์ิทธิ	์รูป

แบบของสะพานชินเคียวเป็นสะพานไมโคงแบบโบราณ	ทาดวยสีแดงดานหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝ่ังของ
สะพานติดถนน	ชวงใบไมเปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมจะเห็นตนไมสีแดง	เหลือง	เขียวสลับกับเป็นฉากหลัง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	เมืองนาสุ	เพื่อเขาสูที่พัก



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ	/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน

สไตลญี่ป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่องโรคภัยไขเจ็บและ
ผิวพรรณเปลงปลั่ง
เขาทีพ่ัก	EPINARD	NASU	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

เป็นเมืองเล็ก	ๆ	ที่คอนขางเงียบสงบ	แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุน	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวญี่ป ุน	ที่เป็นที่นิยมเป็นอยางมาก	เพราะเป็น
พื้นที่ของครอบครัวในตระกูลโทกุกาวา	โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ	โทกุกาวา	ผู
สรางเมืองเอโดะใหเป็นเมืองหลวงแหงใหม	(	โตเกียว	)	มาจนถึงปัจจุบันน้ี	อัฐฐิ
ของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุที่สุสาน	ภายในบริเวณศาลเจาโทโชกุที่ยิ่งใหญ
สวยงามดวยผลงานศิลปะที่แปลกตา	สลับซับซอน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ศาลเจาโทโชกุ	ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก
ในตอนแรกน้ันบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานที่สําหรับฝ่ังศพ	ตอมาจึงก็
มีการสรางอาคารและขนายศาลเจาเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญอยางที่เห็นใน
ปัจจุบัน	อาคารตางๆของศาลเจาน้ันมีการตกแตงไวอยางสวยงาม	และสราง
อยูภายในป าเขาจึงทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย

เป็นสะพานที่ติดอันดับหน่ึงในสามของสะพานที่สวยที่สุดของญี่ป ุน	มีชื่อเรียก
อีกอยางวา	สะพานอสรพิษคู	เป็นสะพานโคงสีแดงที่ทอดขามแมน้ําไดยะ



สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
ศาลเจาโทโชกุ	(ทัวรนําชมดานนอก	ไมรวมคาเขาชม	1,300	เยน)
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เมือง	“นาสุ”	เมืองนาสุเป็นเมืองที่คึกคักไปดวยสกีรีสอรท	โดยจะมีกระเชา
ลอยฟาเคลื่อนพาชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขานาสุในทุกฤดูกาล

ซากปราสาทอาโอบะ	และ	อนุสาวรีย	Date	Masamune	สรางขึน้ในปี	1600
โดยเจาเมืองเซ็นได	Date	Masamune	ในชวง	400	ปี	หลังยุคศักดินาถูกตอตาน
ในชวงสมัยเมจิเกิดไฟใหมในปี	1882	และโดนระเบิดในปี	1945	จึงทําใหปัจจุบัน
เหลือเพียงเศษซากกําแพงหินดานนอกและหอรักษาความปลอดภัยจากทําเลที่
ตั้งของปราสาทเดิม	สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมืองดานลางที่งดงาม	จาก
น้ันพาทานไป	ชอปป้ิงยาน	อิจิบังโจ	ถนนสายชอปป้ิงกลางเมืองที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ	เป็นศูนยรวมรานคาตางๆมากมาย	เชนรานอาหาร
เสื้อผา	รองเทา	รานขายของฝาก	รานเครื่องสําอางค	รานขายหนังสือ	เป็นตน

ศาลเจาโกโคคุ	(Gokoku	Shrine)	เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	ตั้งอยูใกลกับ
สวนโอโฮริ(Ohori)และซากปราสาทฟุกุโอกะแคคนละฝ่ังของถนน	อุทิศใหกับผู
ที่เสียชีวิตในสงครามฟ้ินฟูยุคเมจิ	ที่ดานหนาจะมีเสาประตูโทริอิ(Torii)ที่ทําจาก
ไมสูงถึง	13	เมตร	ซึ่งใหญที่สุดในประเทศญี่ป ุน	มีความเชื่อวาจะใหพรเกี่ยวกับ
ความอยูดีกินดี	และการเดินทางที่ปลอดภัย

อนุสาวรียของทานไดเมียวตาเดียว	ในทาขี่มาถือดาบสวมหมวก	ตั้งโดดเดนอยู
บนเนินปราสาท	ซึ่งเมื่อสมัยวัยเด็กทานเป็นโรคฝีดาษแลวแผลลามเขาตา
ดวยความใจเด็ดของทานจึงควักตาออกดวยมือของตัวเอง	รวมทั้งทานยังเป็น
ไดเมียวฝีมือเอกผูรับ	ใชโชกุนฮิเดะโยชิและโชกุนอิเอยาสึ	จากตําแหนงที่ตั้ง
ของอนุสาวรียของทานเมื่อมองลงไปจะเห็นวิวทิวทัศนเซ็นไดไดทั้งเมือง	และวิว
แมน้ําฮิโรเสะ	อยูเบื้องหนา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม
	พักที่	EPINARD	NASU	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางไป	เมือง	ไอสุวาคามัตสึ	(Aizuwakamatsu)	ตั้งอยูที่จังหวัดฟุกุชิมะ	ในภูมิภาคโทโฮคุเป็น

เมืองขนาดเล็กอีกแหงในภูมิภาคแหงน้ีที่มีความงดงามตามธรรมชาติอยูหลายแหงดวยกัน	จึงเป็นที่ชื่นชอบของ
นักทองเที่ยว
นําทานเดินทางไปชม	หมูบานญีป่ ุนโบราณโออูจิจูคุ(Ouchijuku)	หมูบานน้ีในสมัยสมัยเอโดะเป็นเสมือน

แหลงที่พักตั้งขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ	(Shimotsuke)	ถนนเสนน้ีเคยเป็นเสนทางหลักในการ
คมนาคมและการคา	เชื่อมตอระหวางอาณาจักรไอสึ	(Aizu	city	ปัจจุบันเป็นสวนหน่ึงของจังหวัด	Fukushima
หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของ	ชาติ	ซึ่งในปัจจุบัน

หมูบานโบราณหลายหลังในโอะอุชิจูคุไดรับการบูรณะใหมจนกลายเป็นรานขายของที่ระลึก	รานคาขายสินคา
พื้นเมือง	รานอาหารและที่พักแบบญี่ป ุนเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวไดจํานวนมาก	จุดเดนของหมูบานน้ี	ไดแก
ทางน้ําไหลสองฝ่ังถนนทีค่ัน่ระหวางบานและถนนใสมากจนมองเห็นตะไครน้ํา
จนสมควรแกเวลาเดินทางสู	ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga	Castle)	(ทัวรนําชมและถายรูปดานนอก)	ซึ่งถูกสราง

ขึน้ในปี	1384	มีการเปลี่ยนผูปกครองมาหลายครั้งในชวงที่ยังเป็นภูมิภาคอาอิซุ	และถูกทําลายลงหลังจากเกิด
สงครามโบชิน(Boshin	war)	ปี	1868	ซึ่งเกิดการจลาจลตอตานรัฐบาลสมัยเมจิ	ทําใหสิ้นสุดยุคศักดินายึดอํานาจ
ทานโทคุกาวาโชกุน	ตอมาปราสาทไดถูกฟ้ืนฟูขึน้มาใหมดวยคอนกรีตในปี	1960	เสร็จสมบูรณในปี	2011	หลังคา
เดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง	เป็นเอกลักษณไมซํ้ ากับปราสาทแหงอื่นในญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางขึน้เหนือสูเมืองเซนได	(ใชเวลาประมาณ	2.30	ชม.)	เมืองทีไ่ดชื่อวาเป็นเมืองศูนยกลาง

ทางดาน	การเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคโทโฮคุ
นําทานขึ้นสู	จุดชมวิวเมืองเซนได	และเป็นทีต่ัง้ของ	ปราสาทอาโอบะ	(Aoba	Castle)	ปราสาทเซ็น

ได	(Site	of	Sendai	Castle)	หรือปราสาทอาโอบะ	(Aobajo)	(ทัวรนําชมและถายรูปดานนอก)	แปลวา
ปราสาทใบไมสีเขียว	ปราสาทสรางขึน้บนยอดเขาอาโอบะ	เมื่อไดเมียวดาเตะ	มาซามุเนะ	ไดยายมาจากเมืองอิ
วาเดะยามะ	โดยมองวาที่น่ีเหมาะกับการเป็นฐานที่มั่นในการปกครองเมืองซึ่งยาวนานถึง	270	ปี	จนเมือตระกูล
ดาเตะลมสลายพรอมกับการปกครองในระบบศักดินาถูกทําลายตัวปราสาทก็ถูกทําลายลงไปดวย	ปัจจุบันเหลือ
เพียงกําแพงหินสูงบางสวน	เมื่อผานประตูเขามาจะพบกับตรอกพิพิธภัณฑของปราสาทและรานคาขายของฝาก
เขามาอีกมี	ถายรูปศาลเจาโกโคคุ	(Gokoku	Shrine)	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงผูสละชีวิตในชวงสงคราม	และ

ทานสามารถชม	อนุสาวรียของทานไดเมียวตาเดียวในทาขี่มาถือดาบสวมหมวก	ตั้งโดดเดนอยูบนเนิน
ปราสาท	ซึ่งเมื่อสมัยวัยเด็กทานเป็นโรคฝีดาษแลวแผลลามเขาตา	ดวยความใจเด็ดของทานจึงควักตาออกดวย
มือของตัวเอง	รวมทั้งทานยังเป็นไดเมียวฝีมือเอกผูรับ	ใชโชกุนฮิเดะโยชิและโชกุนอิเอยาสึ	จากตําแหนงที่ตั้งของ
อนุสาวรียของทานเมื่อมองลงไปจะเห็นวิวทิวทัศนเซ็นไดไดทั้งเมือง	และวิวแมน้ําฮิโรเสะ	(Hirose	River)	อยู
เบื้องหนา
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก
หลังเขาทีพ่ักอิสระใหทานไดชอปป้ิง	ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงและใหญที่สุดของเมืองเซนไดคืออิจิบังโจ

เป็นแหลงชอปป้ิงในรม	มีหลังคาตลอดแนว	อยูติดกับสถานีรถไฟเซนไดแ	ละหาง	Loft	ยานน้ีประกอบไปดวย
ถนนหลายเสน	มีรานคาตางๆ	มากมาย	รวมไปถึงหางสรรพสินคา	ที่มีสินคาหลากหลายใหเลือกซื้อสินคานารักๆ
สไตลญี่ป ุน	อาทิเชน	เครื่องใชไฟฟา	ราน	100	เยน	เสื้อผา	กระเปา	รองเทา	ค	รบครันเชนเดียวกับชินจูกุที่
โตเกียวและยังเชื่อมกับเมืองราตรีคกคุบุงโจซึ่งเป็นยานบันเทิงที่ใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกดวย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก
ทีพ่ัก	JAL	CITY	SENDAI	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



หมายเหตุ:	ชวง	Winter	สําหรับกรุปทีเ่ดินทางตัง้แตวันที	่6ธ.ค.เป็นตนไป
หลังทานอาหารเที่ยง	จะนําทานเดินทางสูลานสกี	
ซูมิกาวะ	สโนว	พารค	Sumikawa	Snow	Parkใหทานสนุกสนานลานสกีตามอัธยาศัย	ทานจะไดสัมผัสกับ

หิมะขาวโพลน	อิสระใหทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม	อาทิ	ตื่นเตนกับการลื่นไถลดวยสกีเลือกสนุกกับส
โนวบอรดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการน่ังเลื่อนหิมะที่ทานจะสามารถน่ังดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวย
หิมะที่ดูแลวสะอาดตายิ่งนัก	หรือทานจะสามารถเลือกถายรูปบริเวณรอบได	(คาทัวรไมรวมอุปกรณสกีและ
กิจกรรมตางๆ)

บานโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปี
กอน	เป็นบานชาวนาญี่ป ุนโบราณที่มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆเรียงรายกัน
สองฝ่ังกินระยะทางประมาณ	500	เมตร	โดยรวมมีบานโบราณประมาณ	40	–
50	หลัง	เมื่อ	พ.ศ.2524	หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ
สิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ	ซึ่งในปัจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังใน
โอะอุชิ	จูคุไดรับการบูรณะใหม	จนกลายเป็นรานขายของที่ระลึก	รานคาขาย
สินคาพื้นเมือง	รานอาหารและที่พักแบบญี่ป ุนเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว	ปัจจุบันมี
นักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ีกวา	1.2	ลานคนตอปี

เป็นศูนยรวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง	Aizu-wakamatsu	ปัจจุบัน
ภายในปราสาทถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ	มีการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติของปราสาทแหงน้ี	รวมถึงวิถีชีวิตของเหลาซามูไรอีกดวย	นอกจากน้ี
นักทองเที่ยวยังสามารถขึน้ไปชมไดถึงชั้นบนสุดของปราสาท	ชมสวนรอบ
ปราสาทที่รายรอบไปดวยตนซากุระ	ซึ่งดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนปราสาท
แหงน้ีในชวงกลางเดือนเมษายนของทุกปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นครเซนไดซึ่งมีประชากรกวาลานคนอยูอาศัย	ถึงแมวาเซนไดจะเป็นเมือง
ใหญและทันสมัย	แตความกาวหนาในดานตางๆของเมืองไดผสมกลมกลืนกับ
ธรรมชาติอยางไดสมดุล	หลายๆแหงในเมืองมีทัศนียภาพงดงามชวนใหตอง
หยุดมอง	เชน	ทิวทัศนน้ําใสไหลรินของแมน้ําฮิโระเซะ	หรือตนเคยะขิที่เขียว
ชอุมเป็นแนวตลอดสายถนน	ความเขียวขจีของแมกไมในเมืองน้ีเองที่ทําใหเซน
ไดไดสมญาวาเป็น	“เมืองแหงตนไม"

เป็นยานชอปป้ิงที่ใหญที่สุดของภูมิภาค	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคา
มากมายที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย	และที่จะขาดไมไดเลยก็คือ	ราน
100เยน	ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา100เยน	เทากันหมด	สามารถ
เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบานไดในราคาที่สบายกระเปา

มิคะวะสโนวพารค	ใหทานไดสัมผัสประสบการณทดลองน่ังรถบดหิมะเพื่อชม
ธรรมชาติบนเทือกเขาซาโอะ	หองโดยสารสําหรับขับเคลื่อนบนหิมะพรอม
เครื่องทําความรอนพรอมเจาหนาที่คอยบรรยายใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ
และเพลิดเพลินกับการชมความงามของธรรมชาติที่หาชมไดยาก	เป็นอีก	1
กิจกรรมที่ไมควรพลาด

	พักที่	JAL	CITY	SENDAI	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน



-	กระดานเลื่อน	sledge	คาเขารวมคาเชา	sledge	ราคาทานละ	2,000	เยน	
-	Ski	Snowboard	ราคาประมาณทานละ	2,500-6,500	เยน	http://www.zao-sumikawa.jp/index.html

ปราสาทสึรุกะ	ทัวรนําชมและถายรูปดานนอก
ปราสาทอาโอบะ	ทัวรนําชมและถายรูปดานนอก
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองมัตสึชิมา	ตั้งอยูใจกลางของจังหวัดมิยากิ	เป็นเมืองปากอาวที่ประกอบดวยเกาะเล็ก

เกาะนอยกวา	260เกาะที่ชวยสรางสรรคทัศนียภาพอันงดงามไดอยางนาอัศจรรยใหกับเมืองแหงน้ีจนไดรับเลือก
ใหเป็น	1	ใน	3	ของเมืองทีมี่ทิวทัศนทีส่วยงามทีสุ่ดของญีป่ ุน	อีกทั้งยังไดรับคะแนน	3	ดาวจาก	มิชลิน	ไกด
บุค	อีกดวย
นําทานลองเรือชมอาวมัตสึชิมาเพื่อชมความงดงามของหมูเกาะทีมี่รูปรางแตกตางกัน	ซึ่งที่น่ีมี

มากกวา	260	เกาะ	อันเกิดจากการสรางสรรคของธรรมชาติอยางนาอัศจรรยทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาว
ประมงที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเลี้ยงหอยนางรมคุณภาพรวมทั้งไดสนุกสนานไปกับการใหอาหารนกนางนวลที่
คอยบินโฉบมากินอาหารจากมือของทาน	จากน้ันใหทานอิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับสู	นาริตะ	(ระยะทาง	340	กม.	ใชเวลาประมาณ	5ชม.ระหวางทางมีแวะพักผอนอริยบท)

เดินทางถึงนาริตะ	นําทานเดินทางไปชอปป้ิงทีห่างเอออนนาริตะ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก
ทีพ่ัก	Narita	Tobu	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นอีกเมืองหน่ึงที่ไดรับความเสียหายจากคลื่นยักษสึนามิเมื่อปี	2011	แตเมือ
งมัตสึชิมาก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมไมเคยเปลี่ยน	ถึงจะมีสถานที่ทอง
เที่ยวหลายแหงไดรับความเสียหายแตกูถูกบูรณะฟ้ืนฟูใหกลับมาสวยงามและ
คอยตอนรับนนักทองเที่ยวไดอีกครั้ง	น่ีจึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่ควรลองไปสักครั้ง
เพื่อพิสูจนถึงความสวยงามหลังการทําลายลางของธรรมชาติ

ชมความงามรอบอาว	และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง	การเลี้ยงหอยนางรม
ใหอาหารนกนางนวลที่บินมาตามเรือ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

http://www.zao-sumikawa.jp/index.html


หมายเหตุ:	ชวง	Winter	สําหรับกรุปทีเ่ดินทางตัง้แตวันที	่6ธ.ค.เป็นตนไป
หลังทานอาหารเชา	จะนําทานเดินทางสูจุดชมวิวจุดชมวิวเซนได	ปราสาทอาโอบะและศาลเจาโกโคคุ

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

	พักที่	Narita	Tobu	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.00	น.	เหินฟาสู	สนามบินดอนเมืองโดย	สายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR291	

(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง**
13.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
**ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง**



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลวทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานในวันทําทัวรเต็มวันวันละ1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางและวันที่3ของ

การเดินทาง	รวมจํานวน3ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10ชั่วโมง	อาทิเชน

เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอ
ดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
19.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง	30	ทาน

-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน



ทาง	10	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ชําระเงินคาจองทัวร	ทานละ	15,000	บาท	สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทาง	20	วันกอนวันเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป	-	กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน	ที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตี่ยงใหญ1เตียงเตี่ยงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได
กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพัก
เดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระที่สายการบิน	Scoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคาประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดิน
ทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการ
ออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการ
อนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ



สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูทีไ่มมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญีป่ ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมให

เขาประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ไมมีราคาเด็ก	*Infant	7,000	บาท	(*อายุไมเกิน	2	ปี)
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	การ

จราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึ้น	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม่ขึ้นโดย

จะแจงใหทราบลวงหนา
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิฉะนัน้

ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	กรุณาจองตัว๋เผื่อเวลาอยางนอย	3-4	ชั่วโมง	กอนเวลาบิน

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-	ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	700	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,200	บาท
-	ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก.	ชําระเพิ่ม	1,700	บาท/เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,200	บาท

**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร
หรือกอนเดินทาง15วันเทานัน้	**
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไป

น่ังเน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat

-	ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสั่งจอง

ลวงหนาได

การยกเลิกทัวร	เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได	45	วันกอนเดินทางเทาน้ัน	แต
กรณีพีเรียดที่เดินทางน้ันๆเต็มแลวไมสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณียกเวนเปลี่ยนผูเดินทางแทน	และ
พีเรียดราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	หรือขอคืน
เงินไดทุกกรณี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียก
รองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


