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    โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิเซนได  

(TG: BKK-SDJ 00.50-09.05) 
    

2 สนามบนิเซนได-อวิาเตะ-วหิารทองคํา วดัชูซอนจิ
ลอ่งเรอื Geibiei -กนิซงั ออนเซ็น 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 ภูเขาซาโอะ ชมปีศาจหมิะ (นงักระเช้าไฟฟ้า) - 
อสิระเลน่สก ีณ ซาโอะ สก ีออนเซ็น - มติซุยเอา้ท์
เล็ตปารค์ 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

4 หมุบ่า้นสุนขัจงิจอกซาโอะ – มตัสชึมิะ – ชมความ
สวยงามของอา่วมตัสชึมิะ - ออิอน มอลล ์

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

5 เซนได – ปราสาทอาโอบะ - เจา้แมก่วนอมิ วดัไดคนั
นอน - ชอ้ปปิงยา่นอจิบินัโจ 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

6 สนามบนิเซนได - สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
(TG: SDJ-BKK 11.05-16.30) 
 

    

บนเครอืง 

บนเครอืง 
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บนิตรงลงเซนได เคาทด์าวนปี์ใหมส่ดุฟินทญีปีุ่ น 

พเีรยีตดีๆ  เทยีวครบ เทยีวเต็มๆ เนน้คณุภาพ 

เทยีวเซนได อวิาเตะ ซาโอะ ชมปีศาจหมิะ 

ลอ่งเรอื GEIBIEI กนิซงั ออนเซ็น หมุบ่า้นสนุขัจงิจอก 

นงัเรอืชมความสวยงามของอา่วมตัสชึมิะ 
 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกี่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือตวัเครอืงบนิประเภทที

สามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง 

ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตผุลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 

วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
29 ธ.ค. 62  กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
21.30 น.        พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยตอ้นรับทา่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
30 ธ.ค. 62 สนามบนิเซนได-อวิาเตะ-วหิารทองคํา วดัชูซอนจ-ิลอ่งเรอื Geibiei       

กนิซงั ออนเซ็น  
00.50 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบนิไทย THAI 

AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG  
09.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเซนได จงัหวดัมยิาง ิประเทศญปีุ่ น ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ํา
อาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและ
จบั*** (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง) กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน
เพอืความสะดวกในการนดัหมายเวลา 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอวิาเตะ ซงึอยู่ในภูมภิาคโทโฮค ุนําท่านสู ่วหิารทองคําวดัชู
ชอนจ ิวดัแหง่นตีังอยูบ่นภเูขาภายใตร้ม่เงาของภเูขาคันซาน เมอืงฮริาอซิมู ิเป็นวดัพทุธ
นกิายเทนไดทเีก่าแก่และมชีอืเสยีงมากทสีดุแห่งหนงึของญปีุ่ น ไฮไลทข์องทางวัดที
เป็นสถานทขีนึชอืและโด่งดังทสีดุนันก็คอื วหิารทองคําอันศักดสิทิธทิทีางวัดไดส้รา้ง
อาคารไมข้นาดใหญค่รอบวหิารทองคําไวอ้กีทเีพอืป้องกันความเสยีหาย  
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เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

จากนันนําท่านล่องเรือชมความงาม หุบเขา (เกบเิก) สถานทีท่องเทียวชอืดังของ
จงัหวดัอวิาเตะ และเป็นสถานทพัีกผอ่นทางธรรมชาตทิไีดรั้บความนยิมมาตังแต ่สมยั
เมจ ิหบุเขาเกบเิกเป็นเขาหนิปนูสงูชนั มแีมน่าํซะเท็ทส ึ(Satetsu River) ทไีหลจาก
เทอืกเขาครุโิคมะผา่นกลางผาหนิทสีงูถงึ 50 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร 
ตลอดสองฝังลํานําเต็มไปดว้ยทัศนียภาพของป่าไมธ้รรมชาต ินําท่านเดนิทางสูก่นิซัง
ออนเซน (Ginzan Onsen) ซงึเป็นเมอืงนําพรุอ้นทเีงยีบสงบในภเูขาของจังหวัดยามา
กาตะ ซงึเดมิเป็นพืนทรีอบเหมอืงแร่เงนิทีไดป้รับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชอืเสยีงเป็น
อันดับตน้ๆของประเทศญปีุ่ น มอีอนเซนทสีวยงามทสีดุดว้ยหอ้งพักแบบเรยีวกังทเีรยีง
รายตามสองขา้งทางของแม่นํา นอกจากนียังมหีอ้งอาบนําสาธารณะเปิดใหบ้รกิาร 2 
แหง่ (ไมร่วมคา่แช่ออนเซน 300-1,500 เยน) และบอ่ออนเซนเทา้ (ฟร)ี ซงึตังอยู่
รอบๆเมอืง หนงึในหอ้งอาบนําออนเซน คอื ชโิรกาเนยุ(Shiroganeyu) ออกแบบโดย
สถาปนิก Kuma Kengo และอีกแห่งหนึงคือ โอโมคาเกยุ(Omokageyu) เป็นหอ้ง
อาบนําแบบส่วนตัว(ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 นาที) หรือสําหรับผูไ้ม่ไดเ้ขา้พัก
สามารถใชบ้รกิารหอ้งอาบนําในเรยีวกังไดใ้นชว่งกลางวัน คา่ใชจ้่าย 300-1,500 เยน 
สว่นใหญจ่ะเป็นหอ้งอาบนําในรม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (2) 
พกัท ี    SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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31 ธ.ค. 62 ภเูขาซาโอะ-ชมปีศาจหมิะ (นงักระเชา้ไฟฟ้า)-อสิระเลน่สก ีณ ซาโอะ 
สก ีมติซุยเอา้เล็ตปารค์  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
นําท่านเดนิทางสู ่เทอืกเขาซาโอะ ท่านจะไดส้ัมผัสกับความมหัศจรรยข์องปีศาจหมิะ
ซงึเป็นปรากฏการณ์ทตีน้ไมนั้บหมนืตน้ ปกคลุมไปดว้ยนําแข็งขาวโพลนสดุลกูหลูกูตา 
จนกลายเป็นรูปร่างแปลกๆ ทําใหก้ลา่วขวัญกันวา่เป็นปีศาจหมิะหรอือกีชอืหนงึเรียกวา่ 
“สโนวม์อนสเตอร์” ทีเกดิจากเหล่าตน้ไมท้ีอาศัยอยู่ทีนีกับสภาพอากาศแบบพิเศษ
เฉพาะของเทอืกเขาซาโอะ ซงึจะสรา้งความประทับใจใหก้ับผูท้พีบเห็นบนเทอืกเขาแหง่
นอียา่งไมรู่ล้มื อสิระใหท้่านเลน่สก ีณ ซาโอะ สกรีสีอรท์ ลานสกขีนาดใหญท่มีกีจิกรร
ทมใหเ้ล่นมากมายหลากหลายเหมาะกับผูม้ทัีกษะ หรอืผูท้ไีม่เคยเล่นสกมีาก่อน ราคา
ไม่รวมค่าเชา่ชดุและอุปกรณ์สําหรับเล่นสก ี(ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไมข่นึอยูก่บั
สภาพอากาศ และกรณีทสีภาพอากาศไมเ่ออือํานวยตอ่การชมปีศาจหมิะ ขอนําท่าน
ปรบัเปลยีนโปรแกรมไปยงัสถานททีอ่งเทยีวอนืโดยมลีานสกทีอีนืเชน่กนั) 

 

 

 
 

 

 
 

 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่“มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์” เป็นอกีหนงึสถานทชีอ้ปปิงทญีปีุ่ น 
ทปีกตจิะลดราคาสนิคา้อยู่ระหวา่ง 30% - 80% เป็นแหล่งทรีวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
หลายยหีอ้ ทังสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอร ์นอกจากนยีังเป็นเอาทเ์ล็ท
ทมีรีา้นขายยาแหง่แรกในญปีุ่ นทไีดรั้บความนยิมทัวประเทศมาเปิดรา้นอยูอ่กีดว้ย 

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั  
 
พกัท ี    SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

01 ม.ค. 63 หมุบ่า้นสุนขัจงิจอกซาโอะ – มตัสชึมิะ - ชมความสวยงามของอา่ว      
มตัสชึมิะ - ออิอน มอลล ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นสนุขัจงิจอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตังอยูใ่กลก้ับเมอืงชโิรอชิ ิ
ในภูเขาของจังหวัดมยิาง ิเปิดใหเ้ขา้ชมตังแต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้นมสีัตวน์านาชนิด
กวา่ 100 ตัว รวมถงึสนัุขจงิจอก 6 สายพันธุท์วีงิไปมาไดอ้ยา่งอสิระในพนืทกีวา้ง  โดย
ภายใน  Fox Village แห ่งนี จ ะแบ ่งออก เ ป็น2โซน  ได แ้ก ่ Cage Zone และ 
Pasture Area อ ิสระใหท้่านชมความน่ารัก  ขนฟูๆ  ของเจ า้ส ุนัขจิงจอกตาม
อัธยาศัย แต่มีขอ้ควรระวัง เนืองจากสุนัขจิงจอกบางตัวนันมีสัญชาติญาณเด ิม 
อาจจะดุรา้ยและไม่คุน้ชนิกับผูม้าเยือน นักท่องเทียวทุกท่านควรปฏิบัต ิตามกฎ
อย่างเคร่งครัด และเพือความปลอดภัยไม่ควรสัมผัสกับสุนัขจิงจอกโดยทีไม่มี
เจา้หนา้ทีคอยดูแล 

 
 
 
 
 
 



PJP88D-TG PRO SENDAI NEW YEAR เดนิทาง 29 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 ราคา 49,999  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

จากนันท่านเดนิทางสู ่มตัสชึมิะ(Matsushima) เมอืงทมีชีอืเสยีงมาตังแต่สมัยอดตี 
และในปัจจุบันยังคงความงามนันเอาไว ้ในปีค.ศ.2013 อ่าวนียังไดรั้บรางวัล “อ่าวที
งดงามทสีดุในโลก” และเปนอา่วแรกของประเทศญปีุ่ นทไีดรั้บรางวัลนี ทอีา่วมัตสชึมิะมี
หมู่เกาะนอ้ยใหญ่จํานวนกว่า 260 เกาะตังอยู่ในและนอกอ่าว ความกวา้งใหญ่ของ
ทวิทัศน์หมู่เกาะ และสตี่างๆทคีอนทราสตก์ันทําใหว้วิทนีีเป็นสถานทหีา้มพลาดทังใน
อดตีและปัจจุบัน นําท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืชโิกมา่ เพอืล่องเรอืเฟอรร์ชีมความงดงาม
ของอา่วมัตสชึมิะ ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 25-30 นาท ี 
จากนันเดินทางสู่ อิออน มอลล ์อิออนมอลล์ (AEON Mall) เป็นหา้งทีรวมเอา
ซูเปอร์มาร์เก็ตและชอ้ปปิงมอลลไ์วด้ว้ยกัน มสีนิคา้หลากหลายครบครันตังแต่เสอืผา้
เครอืงนุ่งหม่ เครอืงใชไ้ฟฟ้า หนังสอื ยาชนดิตา่งๆ ตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหาร และมี
บรกิารกล่องสําหรับแพ็คใหฟ้รีดว้ย เรียกว่ามบีรกิารอํานวยความสะดวกใหก้ับนักชอ้ป
จากตา่งประเทศอยา่งครบครันเลยทเีดยีว 
 

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั  
 

พกัท ี    SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

02 ม.ค. 63 เซนได – ปราสาทอาโอบะ - เจา้แมก่วนอมิ วดัไดคนันอน - ชอ้ปปิง
ยา่นอจิบินัโจ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 
นําท่านเดนิทางสู ่ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) สรา้งขนึในปี 1600 โดยขนุ
นางศักดนิา Date Masamune สําหรับป้องกันเมอืง โดยเลอืกสรา้งป้อมปราการไวบ้น
ภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมอืงดา้นล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดนิาถูก
ต่อตา้นในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหมใ้นปี 1882 และโดนระเบดิในปี 1945 จึงทําให ้
ปัจจุบันเหลอืเพยีงเศษซากกําแพงหนิดา้นนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทําเล
ทตีังของปราสาทเดมิ สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องเมอืงดา้นลา่งทงีดงาม 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสุ ่เจา้แมก่วนอมิวดัไดคนันอน ท่านจะไดพ้บกับรูปปันเจา้แม่
กวนอมิขนาดใหญ ่(ไมร่วมคา่ขนึลฟิท)์ ใหท้า่นไดข้อพรตามอัธยาศัย 
 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
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นําท่าน ชอ้ปปิงย่านอจิบินัโจ ตลอดสองขา้งทางของถนนนันเต็มไปดว้ยรา้นคา้
มากมาย เชน่ ช็อปของแบรนดเ์นมตา่งๆ รา้นขายสนิคา้แฟชนัพวกเสอืผา้ รองเทา้เครอืง 
ประดับ รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหารตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั  
 
พกัท ี    SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
03 ม.ค. 63  สนามบนิเซนได - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 
   ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเซนได 
 

11.05 น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG627 

16.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกับความประทับใจ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูทงัหมดกอ่นการจอง  

เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจทตีรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ 
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วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคาไมร่วม
ตวัทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 
29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 63 49,999 39,999 15,900 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 17,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพัีกหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนอืงจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศ
ญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท 
สําหรับการยนืรอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลบั 30 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวนัเชค็อนิ (คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 20,000 บาท พรอ้มกบั

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม

ค่าทัวร์ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทพัีกและตัว
เครอืงบนิ มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และ
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวนัเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทาํการจอง เพอืความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทีระบุใน
โปรแกรม  



PJP88D-TG PRO SENDAI NEW YEAR เดนิทาง 29 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 ราคา 49,999  
 
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู

บหุร ี/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไม่ค่าใชจ้่าย
เพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยั
รถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีว
ตามโปรแกรม 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครังนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 
ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไม่
ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหท้่าน เนืองจากทาง
บรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวัน
นันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานที
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนันๆ ซงึหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจะเกดิขนึ
ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง มหีนา้ใดหนา้หนึง
หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่
กรณีใดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่าน
เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 
ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับ
ใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลง
ขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่าน
สามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น
ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทังนขีนึอยูก่ับกระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีททีา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 
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บรกิารเพมิเตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


