
 
 
 
 
 
 
 

SENDAI MATSUSHIMA FUKUSHIMA 5D3N 

โดยสายการบนิ ไทย (TG) 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62  – เดอืนมนีาคม 63 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมความงามของ ปราสาททสรุึกะ หรอื ปราสาทไอส ึวาคามตัส ึ

เทีย่วเมอืงฟุคุชมิะ สมัผสัประสบการณแ์ชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ 
เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออุจ ิจุคุ 

สมัผสัความนา่รกั ของสุนขัจิง้จอก  ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ถนนคลสิโรด 
 น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมปิศาจหมิะ หรอื Ice Monster ณ เทอืกเขาซาโอ 

อสิระเลน่สก ีทา่มกลางหมิะขาวโพลน 
ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น 
รบัลมหนาวบรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้น กมิซงั ออนเซ็น 

พเิศษ !! แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ



 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

07-11 ธนัวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 

21-25 ธนัวาคม 2562 BUS1 35,888.- 8,900.- 

21-25 ธนัวาคม 2562 BUS2 35,888.- 8,900.- 

21-25 ธนัวาคม 2562 BUS3 35,888.- 8,900.- 

11-15 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- 

11-15 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- 

11-15 มกราคม 2563 BUS3 35,888.- 8,900.- 

18-22 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- 

18-22 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- 

25-29 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- 

25-29 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- 

01-05 กุมภาพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- 

15-19 กุมภาพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- 

22-26 กุมภาพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- 

07-11 มนีาคม 2563 35,888.- 8,900.- 

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 
ราคาเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (INFANT) 9,900 บาท/ทา่น** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิเซ็นได  
20.00 น.      พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย มี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอนรับท่าน 
23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนามบนิเซ็นได ประเทศญีปุ่่ น – ปราสาทสรุึกะ - เมอืงไอสุ - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ - ออน
เซ็นเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงฟุคุชมิะ – 
แชอ่อนเซ็น 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
  ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไอสุ (Aizu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไป
ดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุค

สมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่งของออนเซ็น อกีดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านสู่ ปราสาทสรุึกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่ง
เดยีวทีย่ังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แหง่เมอืง

ไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมชีือ่วา่ ปราสาทคุโระคะวะ 
Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี 

ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอื
เพียง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิง้ร่องรอยของ
เหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน เป็น

บา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกันสองฝ่ังกินระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การ

คมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหล่งทีพั่ก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ี
ชือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.

2524 หมู่บา้นโออุจจูิคุไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของ
ชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิ จูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็น
รา้นขายของที่ระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมือง รา้นอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่ นเพื่อดึงดูด

นักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านเยีย่มชม สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีวของญี่ปุ่ นทีม่อีาคาร

สถานีท าจากหลังคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ อีกทัง้ตดิกันยังมีจุดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้ริการไดฟ้รี
ระหว่างที่รอรถไฟดว้ย HILIGHT!!! เพลดิเพลนิกับการ ออนเซ็นเทา้ อสิระใหท้่านผ่อน

คลายตามอัธยาศัย เดนิทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Touno hetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้า
โอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมา

เป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ย
รูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้

ผารูปเจดยี ์ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แร่

แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
 
วนัทีส่าม หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ – ภูเขาซาโอะ (น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า) - อสิระเล่นสก ีณ ลาน

สกซีาโอะ - เมอืงเซ็นได – ชอ้ปป้ิง ณ ถนนคลสิโรด 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) Zao Kitsune 
mura (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวม

เอาสนัุกจิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีทีญ่ีปุ่่ นนัน้เชือ่วา่จิง้จอกเป็นผูส้ง่สารของ Inari 
Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ทีน่ี่แบง่ออกเป็นสองโซน คอืโซนสัตวท์ีอ่ยู่
ในกรง มีทัง้ แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนัขจิ้งจอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กับโซนเปิดที่มี

จิ้งจอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ขอ้
ควรระวงั เนื่องจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง แตบ่างตัวยังมสัีญชาตญิาณเดมิอยู่ ดังนัน้ 

ควรปฏบิัตติามคูม่อืการท่องเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่องหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหาก
ตอ้งการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีห่รืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่ก

ครัง้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของตัวนักท่องเทีย่วเอง  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 

ชัว่โมง) เป็นภเูขาไฟทีต่ัง้อยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหวา่ง Yamagata กับ Miyagi ของภมูภิาค
โทโฮค ุทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเทีย่วในการมา

ชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทัง้ปี น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) 



 
 
 
 
 
 
 

ทีจ่ะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ ในช่วงฤดูหนาวหมิะจะปก
คลมุทั่วพืน้ทีเ่ป็นสขีาวโพลน ชมปีศาจหมิะ (Snow Monster) หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ จู 

เฮยีว Juhyo ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสมของหมิะทีต่กลงมาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ 
พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคลา้ยกับปีศาจ และในเวลากลางคนืยังมกีารเปิดไฟไลทอ์ัพเพิม่ความ

สวยงามอกีดว้ย  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
อิสระใหท้่านเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ (Zao Onsen Ski Resort) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาท)ี เป็นหนึง่ในสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น ลานสกขีนาดใหญ่ทีม่กีจิกรรมให ้

เลน่หลากหลายเหมาะทัง้กับผูท้ีม่ทีักษะ หรอืผูท้ีไ่ม่เคยเลน่สกมีากอ่น ทีน่ี่โดง่ดังดว้ยคณุภาพ
ของหมิะทีล่ะเอยีดเบาราวผงแป้ง หรือทีเ่รียกวา่ พาวเดอรส์โนว ์(Powder Snow) ราคา
ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์ส าหรบัลานสก  ี (***หมายเหตุ ลานสก ีอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากในวนัทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อ านวนต่อการชมปีศาจหมิะ 
อาจปรบัไปยงัสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไปเล่นสกทีีอ่ ืน่ทดแทนดว้ย

เชน่กนั) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางสู่ เมอืงเซ็นได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิ(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) และยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของภูมภิาคโท

โฮคุไดร้ับฉายาว่า เมืองแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมอืงที่เต็มไปดว้ย
ตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม 

หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อกีมากมาย จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง 
ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินคา้ใหเ้ลือก
หลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรอืฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นม

ระดับไฮเอน อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีส่ ี ่ ซากปราสาทเซนได - ทา่เรอืชโิกม่า – อ่าวมตัซชึมิ่า – วดัโกไดโดะ- วดัซูอกินัจ ิ– 
วดัเอนสอึนิ – กมิซงั ออนเซ็น - เซ็นได 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามวา่ ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรับ

ป้องกันเมือง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอืเพียงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตนัูน้ไดร้ับการบรูณะขึน้ใหม่

อกีครัง้ จากท าเลทีต่ัง้ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงามของเมอืง
เซนได 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ไดน้ าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกม่า (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 55 นาที)เพื่อล่องเรือเฟอรรี่เพื่อชม อ่าวมตัซชึมิ่า (Matsushima Bay) ทีต่ดิ
อนัดบั 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวทีเ่ต็มไป

ดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมตีน้สนญี่ปุ่ นขึน้อยู่
ดว้ยท าใหเ้กดิภาพทีแ่ปลกตา ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 50 นาท ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรอื
มัตสชึมิะ เนื่องจากตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเดน่ ท าใหวั้ดแหง่นี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง

มัตสึชมิะ ถูกสรา้งขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึง่ก่อตัง้โดย
พระสงฆท์ีก่อ่ตัง้วัดซอูกิันจ ิโดยรูปปั้นจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

เดนิทางสู่ วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในภูมภิาคโทโฮคุ 
ภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตบูานเลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกใน

ปี 828 เดมิเป็นวัดนิกายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ วัด
แห่งนี้ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริเวณ
ทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทาง จะเรียงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆที ่อดตีเคยเป็น

สถานทีท่ าสมาธ ิ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้นต่างๆ ไม่ไกลกันนัก น าท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ 
(Entsuin Temple) วัดแห่งนี้รู จั้กคุน้เคยกันในชื่อ วดัแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอก

กุหลาบตะวันตกทีว่่ากันว่าเก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐาน
พระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ในปี 1646 เพื่อไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความ
เมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลังวัดเป็น

ป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพื้นทีวั่ดเป็นทีต่ัง้ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขนุ
นางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองค์รักษ์ผูภั้กดีที่ปลดิชพีตายตามไป จากนั้นน าท่าน 

เดินเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นนี้เดิมที เป็น

หมู่บา้นเหมอืงแร่มาก่อน หลังปิดการท าเหมอืงไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดยีว 
ทีน่ี่ประกอบดว้ย เรียวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดร้ับการปลูกสรา้ง
ตัง้แต่ปลายสมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภูมปิระเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของ

บา้นเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมคา่แช่ออนเซ็น ราคาอยู่ท ี ่500-3000 เยน ท ัง้นีข้ ึน้อยู่



 
 
 
 
 
 
 

สถานทีบ่รกิาร) ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงเซ็นได (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง)เพือ่น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

   
วนัทีห่า้ สนามบนิเซนได – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเซนได 
11.15 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG627 

16.05 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 
 

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

**โปรแกรมนีไ้มร่บัจอยแลนด*์* 

 
ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิด

เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ี
เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิไทย หรอื ไทยสมายดเ์ทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชย
คา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และ

รบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้ 
เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   
รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็น

ตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา
ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซัก
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



 
 
 
 
 
 
 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ น
ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ
ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน

ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิท
ฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี

เงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา

ทาง E-Mail 
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่
รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ
หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารกา
รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจ
ขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน
สทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจ่าย

ในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 



 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่

ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะ
ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการ

เดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเตม็ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็น
สทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 
และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  
➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ

สว่นของคา่ใชจ่้ายทีสั่มภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 
➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุก

กรณี 
 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม 
ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการ
ควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทาง
ท่องเที่ยว ยังคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกต ิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไป
ลว่งหนา้แลว้ 



 
 
 
 
 
 
 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
ในกรณีดังนี้ 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
➢ กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ 

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้่วม
คณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่
ระบใุนโปรแกรม  



 
 
 
 
 
 
 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็น

กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท า
ทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ

ในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่

เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว 

โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถ

อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ
มัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้ง

เร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการ

เดนิทาง รวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 

 
 

 


