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    โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิเซนได 

(TG626: BKK-SDJ 23.50-07.30+1) 
    

2 สนามบนิเซนได-อวิาเตะ-วหิารทองค า วดัชูซอนจิ
ลอ่งเรอื Geibiei-หบุเขานารโุกะ 

 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 กนิซงั ออนเซ็น-มตัสชึมิะ-ชมความสวยงามของ
อา่วมตัสชึมิะ-มติซุยเอา้ทเ์ล็ตปารค์ 

 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

4 เสน้ทางทะเลสาบบนัไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกะชคินุมะ
หมูบ่า้นโออจุจิกู-ุหมุบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

5 เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจา้แมก่วนอมิ วดัไดคนั
นอน-ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบินัโจ 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

บนเครือ่ง 
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6 สนามบนิเซนได-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
(TG627: SDJ-BKK 11.15-16.05) 
 

    

วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น.      พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอ้นรับทา่น 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS  

  เทีย่วบนิที ่ TG626 

 
วนัทีส่อง สนามบนิเซนได-อวิาเตะ-วหิารทองค า วดัชูซอนจ-ิล่องเรอื Geibiei    

หบุเขานารโุกะ  

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซนได จงัหวดัมยิาง ิประเทศญีปุ่่ น ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***     
(เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอวิาเตะ ซึง่อยูใ่นภมูภิาคโทโฮค ุน าทา่นสูว่หิารทองค า วดัชูชอนจ ิ
วัดแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาภายใตร้่มเงาของภูเขาคันซาน เมอืงฮริาอซิมู ิเป็นวัดพุทธนกิายเทน
ไดทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น ไฮไลทข์องทางวัดทีเ่ป็นสถานทีข่ ึน้
ชือ่และโด่งดังทีส่ดุน่ันก็คอื วหิารทองค าอันศักดิส์ทิธิท์ีท่างวัดไดส้รา้งอาคารไมข้นาดใหญ่
ครอบวหิารทองค าไวอ้กีทเีพือ่ป้องกนัความเสยีหาย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมความงาม หบุเขา (เกบเิก) สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของจงัหวดัอิ
วาเตะ และเป็นสถานทีพ่ักผ่อนทางธรรมชาตทิีไ่ดร้ับความนยิมมาตัง้แต่ สมยัเมจ ิหุบเขาเก
บเิกเป็นเขาหนิปูนสูงชัน มแีมน่ า้ซะเท็ทส ึ(Satetsu River) ทีไ่หลจากเทอืกเขาคุรโิค
มะผ่านกลางผาหนิทีส่งูถงึ 50 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ตลอดสองฝ่ังล าน ้า
เต็มไปดว้ยทัศนียภาพของป่าไมธ้รรมชาติ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขานารูโกะ เป็น
หนึ่งในหุบเขาที่สวยงามที่สุดของภูมภิาคโทโฮคุ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดมยิาก ิห่างจากเซนไดประมาณ 70 กโิลเมตร และห่างจากนารูโกะออนเซนเพียง 2 
กโิลเมตรเท่านัน้ ทุกปีในชว่งปลายเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายนทั่วทัง้บรเิวณหุบเขาจะงดงาม
ดว้ยสสีนัของใบไม ้นับวา่เป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีน่ยิมมากทีส่ดุของภมูภิาคเลยทเีดยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนเครือ่ง 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่   SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม ยามากะตะ-กนิซงั ออนเซ็น-มตัสชึมิะ-ชมความสวยงามของอา่วมตัสชึมิะ      
มติซุยเอา้ทเ์ล็ตปารค์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่กนิซังออนเซน (Ginzan Onsen) ซึง่เป็นเมืองน ้าพุรอ้นที่เงียบสงบใน
ภเูขาของจังหวัดยามากาตะ ซึง่เดมิเป็นพืน้ทีร่อบเหมอืงแรเ่งนิทีไ่ดป้รับปรงุและพัฒนาใหม ่มี
ชือ่เสยีงเป็นอันดับตน้ๆของประเทศญีปุ่่ น มอีอนเซนทีส่วยงามทีส่ดุดว้ยหอ้งพักแบบเรยีวกัง
ทีเ่รียงรายตามสองขา้งทางของแม่น ้า นอกจากนี้ยังมหีอ้งอาบน ้าสาธารณะเปิดใหบ้รกิาร 2 
แห่ง (ไมร่วมคา่แช่ออนเซน 300-1,500 เยน) และบ่อออนเซนเทา้ (ฟร)ี ซึง่ตัง้อยู่รอบๆ
เมือง หนึ่งในหอ้งอาบน ้าออนเซน คือ ชโิร
ก า เ น ยุ ( Shiroganeyu) อ อ ก แ บ บ โ ด ย
สถาปนิก Kuma Kengo และอกีแห่งหนึง่คอื 
โอโมคาเกยุ(Omokageyu) เป็นหอ้งอาบน ้า
แบบส่วนตัว(ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 
นาที) หรือส าหรับผูไ้ม่ไดเ้ขา้พักสามารถใช ้

บริการหอ้งอาบน ้ าในเรียวกังไดใ้นช่วง
กลางวัน ค่าใชจ้่ายประมาณ 300-1,500 เยน 
สว่นใหญจ่ะเป็นหอ้งอาบน ้าในรม่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จ า ก นั้ น ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ม ัต สึ ชิ ม ะ
(Matsushima) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาตัง้แต่
สมัยอดีต และในปัจจุบันยังคงความงามนั้น
เอาไว ้ในปีค.ศ.2013 อ่าวนี้ยังไดร้ับรางวัล 
“อา่วทีง่ดงามทีส่ดุในโลก” และเปนอา่วแรก
ของประเทศญีปุ่่ นทีไ่ดร้ับรางวัลนี้ ทีอ่า่วมัตสึ

ชมิะมหีมูเ่กาะนอ้ยใหญจ่ านวนกว่า 260 เกาะ
ตัง้อยู่ในและนอกอ่าว ความกวา้งใหญ่ของ
ทวิทัศนห์มูเ่กาะ และสตีา่งๆทีค่อนทราสตก์ัน
ท าใหว้วิทีน่ี่เป็นสถานทีห่า้มพลาดทัง้ในอดตี
และปัจจบุัน น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืชโิกมา่ 
เพือ่ลอ่งเรอืเฟอรร์ีช่มความงดงามของอา่วมัตสชึมิะ ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 25-30 นาท ี

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์” เป็นอกีหนึ่งสถานทีช่อ้ปป้ิงทีญ่ีปุ่่ น ที่
ปกตจิะลดราคาสนิคา้อยู่ระหว่าง 30% - 80% เป็นแหล่งทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลาย
ยีห่อ้ ทัง้สนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอร ์นอกจากนี้ยังเป็นเอาทเ์ล็ททีม่รีา้น
ขายยาแหง่แรกในญีปุ่่ นทีไ่ดร้ับความนยิมทั่วประเทศมาเปิดรา้นอยู่อกีดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
พกัที ่   SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ เสน้ทางทะเลสาบบนัไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกชคินุมะ-หมูบ่า้นโออจุจิกูุ
หมูบ่า้นจิง้จอกซาโอะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางชม เสน้ทางทะเลสาบบนัไดอาซูมะ เป็นถนนทีม่คีวามยาวทัง้สิน้ 28.7 กม. 
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และมคีวามสงูประมาณ 1,350 เมตรซึง่ไหลไปตามเทอืกเขา Azuma จากน ้าพุรอ้น Takayu 
ในจังหวัดฟูกูชมิ่าถงึ Tsuchiyotsumo ผ่าน Jodoi-hei ชือ่อย่างเป็นทางการของเสน้ทาง
ภายใตก้ฎหมายถนนคือจังหวัดฟูกูชมิ่าเสน้ทางหมายเลข 70 Fukushima Agatsuma Ura 
Bandai Line ซึง่มักเรยีกวา่ Bandai Azuma Skyline หรอื Bandai Azuma Road  จากนัน้น า
ท่านชม ทะเลสาบโกชคินิุมะ หรอื บงึน า้ 5 ส ีตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาต ิBandai-Asahi ใน
จังหวัดฟคุชุมิะ ทะเลสาบแหง่น้ีเป็นแหลง่รวมแหลง่น ้าจากบงึหลักๆถงึ 9 บงึ ในแตล่ะบงึก็จะ
สสีนัทีแ่ตกตา่งกนัไปดว้ย ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา สภาพอากาศ และปัจจัยตา่งๆ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางชม หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ เป็นบา้นญีปุ่่ นแบบโบราณอยู่ตดิถนนหลักทีม่ี
ชือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้เชือ่มต่อ
ระหว่างAizu ในอดตีเป็นทีพ่ักเหล่าโชกุนรวมทัง้ขุนนาง ปัจจุบันไดร้ับการบูรณะใหม่ มรีา้น
ขายของที่ระลกึ ขายสนิคา้พื้นเมือง และรา้นอาหารแบบญี่ปุ่ น จากนั้นเดนิทางสู่ หมู่บา้น
สุนขัจ ิง้จอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยู่ใกลก้ับเมืองชโิรอชิใินภูเขาของจังหวัด
มยิาง ิเปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้นมสีัตวน์านาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถงึสุนัข
จิง้จอก 6 สายพันธุท์ีว่ ิง่ไปมาไดอ้ยา่งอสิระในพืน้ทีก่วา้ง  โดยภายใน Fox Village แห่งนี้
จ ะแบ่งออกเ ป็น2โซน ไดแ้ก ่ Cage Zone และ Pasture Area อ ิสระใหท้ ่านชม
ความน่ารัก ขนฟูๆ ของเจา้สุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย แต่มีขอ้ควรระวัง  เนื่องจาก
สุนัขจิ้งจอกบางตัวนั ้นมีสัญชาติญาณเด ิม อาจจะดุร า้ยและไม่คุ น้ชนิกับผูม้าเยือน 
นักท่องเที่ยวทุกท่านควรปฏิบัต ิตามกฎอย่างเคร่งครัด  และเพื่อความปลอดภัยไม่
ควรสัมผัสกับสุนัขจิ้งจอกโดยที่ไม่มีเจา้หนา้ที่คอยดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
พกัที ่   SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจา้แมก่วนอมิ วดัไดคนันอน-ชอ้ปป้ิงยา่นอจิ ิ
บนัโจ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขุนนาง
ศักดนิา Date Masamune ส าหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสรา้งป้อมปราการไวบ้นภูเขาอา
โอบะ สงู 100 เมตรจากระดับเมอืงดา้นลา่ง ในชว่ง 400 ปีหลังยคุศักดนิาถกูตอ่ตา้นในชว่ง  
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สมัยเมจ ิเกดิไฟไหมใ้นปี 1882 และโดนระเบดิในปี 1945 จงึท าใหปั้จจุบันเหลอืเพยีงเศษ
ซากก าแพงหินดา้นนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากท าเลที่ตัง้ของปราสาทเดิม 
สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องเมอืงดา้นลา่งทีง่ดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสุ ่เจา้แมก่วนอมิ
วดัไดคนันอน ท่านจะไดพ้บกับรูปป้ันเจา้แม่กวนอมิขนาดใหญ่ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ ให ้
ทา่นไดข้อพรตามอัธยาศัย 
 

     เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 

น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบินัโจ ตลอดสองขา้งทางของถนนนัน้เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย 
เชน่ ช็อปของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขายสนิคา้แฟชั่นพวกเสือ้ผา้ รองเทา้เครือ่ง ประดับ รา้น
ขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหารตา่งๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
พกัที ่   SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่ก       สนามบนิเซนได - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
11.15 น.     ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG627 

16.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามาร สลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคาไมร่วม
ต ัว๋ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

05-10 พฤศจกิายน 62 29,999 23,999 8,900 

12-17 พฤศจกิายน 62 32,999 26,999 8,900 

19-24 พฤศจกิายน 62 32,999 26,999 8,900 

26-01 ธนัวาคม 62 34,999 27,999 8,900 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความ กูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัร  และไกดท์อ้ง ิน่ ( า้ม)ีทา่นละ 
2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
▪ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกั
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลับ  กก.) 
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 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้มี) ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระที่สนามบนิในวันเช็คอนิ 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้ม
กบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู ้
เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามาร ท ากรุป๊ไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ให ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ ท ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผดิชอบใด  ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุุดวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 

วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติ
การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความ ูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 
ทา่น  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่

ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจาก

ทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซี่าใน
การเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่
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หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวีซ่า จะถือว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่
หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่
ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให ้
ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่
ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอื
เดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยัน
การเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่
ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) 
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่
ตั วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ
ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
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