
 

SENDAI MATSUSHIMAFUKUSHIMA5D3N 

PREMIUMGINZANIN LOVE 
กําหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2562- มนีาคม 2563 

 

สายการบนิไทย(TG) 
สิน้สดุการรอคอย สายการบนิไทย บนิตรงลงเซ็นได  

ชมความงามของ ปราสาททสรึุกะหรอื ปราสาทไอสวึาคามตัส  ึ



 

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะสมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้หนา้สถานรีถไฟ  

เยอืนหมูบ่า้นโบราณสมยัเอโดะหมูบ่า้นโออจุจิคุุ  

สมัผสัความนา่รกั ของสนุขัจิง้จอก 

 น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมปิศาจหมิะ หรอื Ice Monster ณ เทอืกเขาซาโอ 

อสิระเลน่สก ีทา่มกลางหมิะขาวโพลน 

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ถนนคลสิโรด  

ไฮไลท!์!! รบัลมหนาวบรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้น กมิซงั ออนเซ็น 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

07-11ธนัวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 1°C - 10°C  

21-25 ธนัวาคม 2562 BUS1 35,888.- 8,900.- -1°C - 8°C  

21-25 ธนัวาคม 2562 BUS2 35,888.- 8,900.- -1°C - 8°C  

21-25 ธนัวาคม 2562 BUS3 35,888.- 8,900.- -1°C - 8°C  

11-15 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

11-15 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

11-15 มกราคม 2563 BUS3 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

18-22 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

18-22 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

25-29 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

25-29 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

01-05 กมุภาพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

15-19 กมุภาพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

22-26 กมุภาพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

07-11 มนีาคม 2563 35,888.- 8,900.- -5°C - 0°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 



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

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเซ็นได  

20.00น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ Cสายการบินไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิทีT่G626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนามบนิเซ็นได ประเทศญีปุ่่ น –ปราสาทสรึกุะ - เมอืงไอส-ุ หมูบ่า้นโออจุจิคูุ - ออนเซ็นเทา้ ณ 

สถานรีถไฟยูโนคามอิอนเซ็น- หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ–ิเมอืงฟคุชุมิะ – แชอ่อนเซ็น 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได  (Sendai Airport)ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา )***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด 

จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั นําทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงไอส ุ(Aizu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่า

จะเป็นปราสาทหรอืตวัเมอืงทีย่ังคงสมัผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนต์

เสน่หเ์รือ่งของออนเซ็น อกีดว้ย 

 นําทา่นสู่ปราสาทสรึกุะ (Tsuruga Castle)หรอืปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดยีวทีย่ังคง

เอกลกัษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไวป้ราสาทหลงัคาสเีเดงอันเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมอืงไอสวุาคามัทซตึัง้อยู่

ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซเึดมิมชีือ่ว่าปราสาทคโุระคะวะKurokawa Castleสรา้งขึน้ในปี

ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะแตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปีค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้ี

การบูรณะและปรับจากปราสาท7 ชัน้เหลอืเพยีง5 ชัน้เทา่นัน้HILIGHT!!!ปราสาทแห่งนี้ถอืเป็นอนุสรณ์

สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ นทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลงณสถาน

ทีน่ี้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(1) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโออจุจิคูุ (OuchiJuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)บา้น

โบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงสาํคญัในยุคเอโดะถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นเป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ น

โบราณทีมุ่งหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ  500 เมตรโดยรวมมี

บา้นโบราณประมาณ40-50หลงัในอดตีสมัยเอโดะการคมนาคมยังไม่สะดวกสบายหมู่บา้นแห่งนี้เป็น

เสมอืนแหลง่ทีพ่ักตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชีือ่ว่าถนนชโิมสเึคะถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลกัในการ

คมนาคมและการคา้เมือ่พ.ศ.2524หมู่บา้นโออุจจิูคไุดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์ส ิง่ปลกูสรา้ง

อันทรงคณุคา่ของชาตซิ ึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจจิูคไุดร้ับการบูรณะใหม่จน

กลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึรา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืงรา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดู

นักทอ่งเทีย่วปัจจุบันมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนตอ่ปีจากนัน้นําทา่นเยีย่มชมสถานี



 
รถไฟยูโนคามอิอนเซ็น (YunokamiOnsen Station)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที)โดยเป็น

สถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานีทําจากหลงัคาแบบญีปุ่่ นโบราณอกีทัง้ตดิกนัยังมี

จุดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้รรีะหว่างทีร่อรถไฟดว้ยHILIGHT!!!เพลดิเพลนิกบัการ ออนเซ็นเทา้

อสิระใหท้า่นผ่อนคลายตามอัธยาศยัเดนิทางสู่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tounohetsuri)หรอืหนา้ผาลา้นปี ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาที)เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้โดยหนา้ผารมิแม่น้ําโอคาวะนี้

ถกูกดัเซาะโดยน้ําทีไ่หลผ่านกว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปีจนกลายมาเป็นววิทวิทศันท์ี่

สวยงามชือ่โทโนะเฮทสรึเิป็นภาษาถิน่ของไอสแึปลว่าหนา้ผาและดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ

ทีด่คูลา้ยกบัเจดยีจ์งึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึหิรอืหนา้ผารปูเจดยี ์นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฟคุชุ ิ

มะ(Fukushima)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKANFUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาติ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ –ภเูขาซาโอะ  (น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ) -อสิระเลน่สกณีลานสกซีาโอะ- 

เมอืงเซ็นได –ชอ้ปป้ิง ณ ถนนคลสิโรด 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura)Zao Kitsune mura(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง )มอีาณาบรเิวณถงึ  18 ,000 ตารางฟตุรวบรวมเอาสนัุกจิง้จอกหลาย

หลายสายพันธห์ลากสทีีญ่ีปุ่่ นนัน้เชือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้ง่สารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้น

ความอดุมสมบรูณ์ ทีน่ี่แบ่งออกเป็นสองโซนคอืโซนสตัวท์ีอ่ยู่ในกรงมทีัง้แพะแกะกระตา่ยมา้สนัุข

จิง้จอกซึง่สามารถใหอ้าหารไดก้บัโซนเปิดทีม่จี ิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้า่นชมความน่ารัก ขนฟตูวั

นุ่มของสนัุขจิง้จอกตามอัธยาศยั ขอ้ควรระวงัเนื่องจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง แตบ่างตวัยังมี

สญัชาตญิาณเดมิอยู่ ดงันัน้ ควรปฏบิัตติามคูม่อืการทอ่งเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่องหมู่บา้นแจกให ้

อย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถา่ยรูปหรอืสมัผัสตวัสนัุขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีห่รอือยู่ใน

สายตาเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัของตวันักทอ่งเทีย่วเอง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ภเูขาซาโอะ (Mount Zao)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง )เป็น

ภเูขาไฟทีต่ัง้อยู่เป็นแนวกนัพรมแดนระหว่าง Yamagata กบั Miyagi ของภมูภิาคโทโฮค ุทางฝ่ัง

จังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลกัของนักทอ่งเทีย่วในการมาชมทศันียภาพอัน

งดงามตลอดทัง้ปีนําทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ  (Zao Ropeway) ทีจ่ะพาคณุไตจ่ากดา้นลา่ง

ของเขาซาโอะไปจนถงึยอดเขาจโิซะในชว่งฤดหูนาวหมิะจะปกคลมุทัว่พืน้ทีเ่ป็นสขีาวโพลนชมปีศาจ

หมิะ(Snow Monster)หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกว่าจเูฮยีวJuhyoซึง่เป็นน้ําแข็งทีเ่กดิจากจะสะสมของหมิะ



 
ทีต่กลงมาจนกอ่ตวัเป็นรูปร่างตา่งๆ พออยู่รวมๆ กนั ดรูาวคลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคนืยังมกีาร

เปิดไฟไลทอ์ัพเพิม่ความสวยงามอกีดว้ยอสิระใหท้า่นเลน่สก ีณ ลานสกซีาโอะ (ZaoOnsen Ski 

Resort)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที)เป็นหนึง่ในสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ นลานสกขีนาด

ใหญ่ทีม่กีจิกรรมใหเ้ลน่หลากหลายเหมาะทัง้กบัผูท้ีม่ทีกัษะ หรอืผูท้ีไ่ม่เคยเลน่สกมีากอ่น ทีน่ี่โดง่ดงั

ดว้ยคณุภาพของหมิะทีล่ะเอยีดเบาราวผงแป้งหรอืทีเ่รยีกว่า พาวเดอรส์โนว ์(PowderSnow)ราคา

ไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สาํหรบัลานสก(ี***หมายเหต ุลานสก ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

เนือ่งจากในวนัทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวนตอ่การชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไปเลน่สกทีีอ่ ืน่ทดแทนดว้ยเชน่กนั) 

เดนิทางสูเ่มอืงเซ็นได (Sendai)เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)และยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ ภมูภิาคโทโฮคุ ไดร้ับฉายาว่า เมอืง

แห่งตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทัว่เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน่ เซนไดมสีถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัหลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง และรา้นคา้

รา้นอาหารตา่งๆอกีมากมาย จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด  (Clis Road)ถนนสายชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของเมอืงมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แตอ่าหารทอ้งถิน่หรอืฟาสตฟ์ู้ดรา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศนูยเ์กมส์

ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮเอนอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่ ซากปราสาทเซนได - ทา่เรอืชโิกมา่ – อา่วมตัซชึมิา่ – วดัโกไดโดะ- วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสึ

อนิ –กมิซงั ออนเซ็น - เซ็นได 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นชมซากปราสาทเซนได หรอืปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ีสรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะสรา้งขึน้สาํหรับป้องกนัเมอืงปราสาท

แห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น้ําภเูขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอืเพยีง

เศษซากแตก่ําแพงหนิและประตนัูน้ไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่อกีครัง้จากทําเลทีต่ัง้ของบรเิวณปราสาท

ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงามของเมอืงเซนได 

ไดนํ้าทา่นเดนิทางสู ่ ทา่เรอืชโิกมา่(Marine Gate Shiogama)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55นาที)

เพือ่ลอ่งเรอืเฟอรรีเ่พือ่ชม อา่วมตัซชึมิา่ (MatsushimaBay)ทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 ววิทีส่วยงาม

ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น (Nihon Sankei)เป็นอ่าวทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตวักนัมากกว่า 

200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมตีน้สนญีปุ่่ นข ึน้อยู่ดว้ยทําใหเ้กดิภาพทีแ่ปลกตาใชเ้วลาลอ่งเรอื

ประมาณ 50 นาท ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple)เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกบัทา่เรอืมัตสชึมิะ 

เนื่องจากตัง้อยู่ในตําแหน่งทีโ่ดดเดน่ ทําใหว้ัดแห่งนี้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมัตสชึมิะ ถกูสรา้ง



 
ขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่กอ่ตัง้โดยพระสงฆท์ีก่อ่ตัง้วัดซอูกินัจ ิโดย

รูปปั้นจะถกูนํามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปีเดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ (Zuiganji Temple)เป็นวัด

เซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคโทโฮค ุภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตบูานเลือ่นไว ้

อย่างสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นวัดเซน

ในชว่งสมัยคามาครูะ วัดแห่งนี้ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างด ี

โดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทาง  จะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ้ําตา่งๆที ่อดตีเคย

เป็นสถานทีทํ่าสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้นตา่งๆ ไม่ไกลกนันัก นําทา่นเขา้ชม วดัเอนสอึนิ 

(Entsuin Temple)วัดแห่งนี้รูจ้ักคุน้เคยกนัในชือ่ วดัแหง่กหุลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตก

ทีว่่ากนัว่าเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเอาไวด้า้นในบานประตขูวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ใน

ปี 1646 เพือ่ไวท้กุขแ์ละบูชาเทพ Mitsumuneเทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี 

ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลงัวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์าํหรับน่ังทําสมาธ ิบรเิวณพืน้ที่

วัดเป็นทีต่ัง้ของหลมุฝังศพ และรูปปั้นของขนุนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์ักษ์ผูภ้กัดทีี่

ปลดิชพีตายตามไปจากนัน้นําทา่น เดนิเลน่ ณ กนิซงั ออนเซ็น (GinzanOnsen) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขาประวัตยิาวนานกว่า 100 ปีโดยหมู่บา้นนี้เดมิที

เป็นหมู่บา้นเหมอืงแร่มากอ่นหลงัปิดการทําเหมอืงไปก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดยีว ทีน่ี่

ประกอบดว้ย เรยีวกงัมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจากไมห้ลายชัน้ไดร้ับการปลกูสรา้งตัง้แตป่ลาย

สมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้สามารถสมัผัสกบัภมูปิระเทศอันเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเรอืนยุคเกา่ (ราคา

ไมร่วมคา่แชอ่อนเซ็น ราคาอยูท่ ี ่ 500-3000 เยน ท ัง้นีข้ ึน้อยูส่ถานทีบ่รกิาร )ไดเ้วลาอันสมควร

นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเซ็นได(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)เพือ่นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  ROUTE INN SENDAI HIGASHIหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  สนามบนิเซนได – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเซนได 



 
11.15น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG627 

16.05 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

**โปรแกรมนีไ้มร่บัจอยแลนด*์* 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั: สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิไทย หรอื ไทยสมายดเ์ทา่น ัน้* 



 
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทางอ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาํหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 30 ทา่น  หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  



 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท  ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนดขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชําระไมค่รบตามจํานวนบรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง  E-

Mail 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง  (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตกุรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั

คณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัหากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบัทา่นจะตอ้ง

ชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน กรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการออกตัว๋

เครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 



 
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) และหอ้งคู ่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ  3 ทา่น / 3 เตยีง  (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื  20 กโิลกรัม  (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไม่อาจปฏเิสธได(้ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงูไม่เกนิ  115 เซนตเิมตรหรอื  25 เซนตเิมตร  (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร  (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหต้ํา่กว่ามาตรฐานไดท้ัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทีส่มัภาระ

น้ําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต

ภยั อัคคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ

วาตภยั อัคคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

ทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ

30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิส ิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรมและอุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  



 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่ 4 ของการเดนิทาง รวม

จํานวน 4ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่  

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 
รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง  
 

(..............................................................) 


