
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

SENDAI MATSUSHIMA 5D3N 

PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI II 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2562   

 

สายการบนิไทย (TG) 
สิ�นสดุการรอคอย สายการบนิไทย บนิตรงลงเซนได  

ชมความงานของ ปราสาททสรึงุะ หรอื ปราสาทไอส ึวาคามตัส ึ



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เที#ยวเมอืงฟุคชุมิะ สมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

สมัผสัความนา่รกั ของสุนขัจ ิ�งจอก 

 น ั#งกระเชา้ไฟฟ้า ชมปิศาจหมิะ หรอื Ice Monster ณ เทอืกเขาซาโอ 

อสิระเลน่สก ีทา่มกลางหมิะขาวโพลน 

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิที#สวยที#สดุของประเทศญี#ปุ่ น 

ชอ้ปปิ� งจใุจ ณ ถนนคลสิโรด และ Sendai-Izumi Premium Outlet 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี#ยว อณุหภมู ิ  

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2562 31,888.- 8,900.- 2°C - 11°C  

07-11 ธนัวาคม 2562 31,888.- 8,900.- 1°C - 10°C  

14-18 ธนัวาคม 2562 31,888.- 8,900.- 0°C - 9°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลี#ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั�ง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื#องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายตํุ#ากวา่ 2 ปี (INFANT) 9,900 บาท/ทา่น** 

ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น.       พรอ้มกันที� สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิท
คอยตอนรับทา่น 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 
 

วนัที#สอง สนามบนิเซ็นได – ปราสาทสรึุงะ - เมอืงไอสุ - หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ- ออนเซ็นเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโน
คาม ิออนเซ็น - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ- เมอืงฟุคชุมิะ 

 

08.35 น. เดินทางถงึ สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญี�ปุ่ น ผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที#ญี#ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั#วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี#ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั นําทา่นเดนิทางสู ่  เมอืงไอส ุ(Aizu) 

เป็นเมอืงที�เต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามไูร ไมว่า่จะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงที�ยงัคงสมัผัสไดถ้งึกลิ�นอายของยคุ
สมยัโบราณ นอกจากนี�ไอสยุงัมมีนตเ์สน่หเ์รื�องของออนเซน็ อกีดว้ย 

 นําท่านสู่ ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่งเดียวที�ยังคง
เอกลักษณ์ดั �งเดมิของญี�ปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสุวาคามัทซ ึตั �งอยู่ไม่
ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามทัซ ึเดมิมชีื�อวา่ ปราสาทคโุระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.
1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะ
และปรับจากปราสาท 7 ชั �น เหลอืเพยีง 5 ชั �นเท่านั�น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี� ถอืเป็นอนุสรณ์สถานที�ยงั
ทิ�งรอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยในญี�ปุ่ น ที�ไดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานที�นี� 

เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ(Ouchi Juku) บา้นโบราณที�อดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยคุเอ
โดะถกูสรา้งเมื�อหลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญี�ปุ่ นโบราณที�มงุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสอง
ฝั�งกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การ
คมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี�เป็นเสมอืนแหล่งที�พัก ตั �งขนาบขา้งถนนหลักที�มชี ื�อว่าถนนชิ
โมสเึคะ ถนนเสน้นี�เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมื�อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจุจิูคุไดรั้บ
การขึ�นทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิ�งปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึ�งในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลัง
ในโออจุ ิจคูไุดรั้บการบรูณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของที�ระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื�นเมอืง รา้นอาหารและ
ที�พักแบบญี�ปุ่ นเพื�อดงึดูดนักท่องเที�ยว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยี�ยมชมหมูบ่า้นนี�กว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี จากนั�น
นําท่านเยี�ยมชม สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีง
แห่งเดยีวของญี�ปุ่ นที�มอีาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี�ปุ่ นโบราณ อกีทั �งตดิกันยังมจีุดออนเซนเทา้ใหใ้ช ้
บรกิารไดฟ้รรีะหว่างที�รอรถไฟดว้ย HILIGHT!!! เพลดิเพลนิกับการ ออนเซ็นเทา้ อสิระใหท้่านผ่อนคลาย
ตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Touno hetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามที�ธรรมชาติ
สรา้งขึ�น โดยหนา้ผารมิแมนํ่�าโอคาวะนี� ถกูกดัเซาะโดยนํ�าที�ไหลผา่น กวา่จะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี 
จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ที�สวยงาม ชื�อ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิ�นของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ย
รปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ที�ดคูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นที�มาของชื�อโทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima) 

คํ#า อสิระรบัประทานอาหารคํ#าตามอธัยาศยั  

ที#พกั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัที#สาม หมูบ่า้นสนุขัจ ิ�งจอกซาโอะ – ภเูขาซาโอะ (น ั#งกระเชา้ไฟฟ้า) - อสิระเลน่สก ีณ ซาโอะ สก ีออนเซ็น 
เซนได – ชอ้ปปิ� ง ณ ถนนคลสิโรด 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสุนขัจ ิ�งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) Zao Kitsune mura มอีาณาบรเิวณ
ถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสนัุกจิ�งจอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีที�ญี�ปุ่ นนั�นเชื�อวา่จิ�งจอกเป็นผูส้ง่
สารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดมสมบรูณ์ ที�นี�แบง่ออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ี�อยู่
ในกรง มทีั �ง แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนัขจิ�งจอก ซึ�งสามารถใหอ้าหารได ้กับโซนเปิดที�มจี ิ�งจอกเดนิไปมา 
อสิระใหท้่านชมความน่ารัก ขนฟตูัวนุ่มของสนัุขจิ�งจอกตามอัธยาศัย ขอ้ควรระวงั เนื�องจากสนัุขจิ�งจอกถงึ
จะเป็นแบบเลี�ยง แตบ่างตัวยงัมสีญัชาตญิาณเดมิอยู ่ดังนั�น ควรปฏบิตัติามคูม่อืการทอ่งเที�ยวที�ทางเจา้หนา้ที�
ของหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรอืสัมผัสตัวสุนัขจิ�งจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�
หรอือยูใ่นสายตาเจา้หนา้ที�ทกุครั �ง ทั �งนี�เพื�อความปลอดภยัของตัวนักทอ่งเที�ยวเอง  

เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟที�ตั �งอยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง 
Yamagata กับ Miyagi ของภูมภิาคโทโฮคุ ทางฝั�งจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของ
นักท่องเที�ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั �งปี นําท่านนั�ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao 

Ropeway) ที�จะพาคณุไตจ่ากดา้นลา่งของเขาซาโอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ ในชว่งฤดหูนาวหมิะจะปกคลมุ
ทั�วพื�นที�เป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจหมิะ (Ice Monster) หรือภาษาญี�ปุ่ นเรียกว่า จูเฮยีว Juhyo ซึ�งเป็น
นํ�าแข็งที�เกดิจากจะสะสมของหมิะที�ตกลงมาจนกอ่ตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยูร่วมๆ กัน ดูราวคลา้ยกับปีศาจ 
และในเวลากลางคนืยังมกีารเปิดไฟไลทอ์ัพเพิ�มความสวยงามอกีดว้ย อสิระใหท้่านเล่นสก ีณ ซาโอะ ออน
เซนสกรีสีอรท์ (Zao Onsen Ski Resort) เป็นหนึ�งในสถานที�เกา่แกท่ี�สดุของญี�ปุ่ น ลานสกขีนาดใหญ่ที�มี
กจิกรรมใหเ้ล่นหลากหลายเหมาะทั �งกับผูท้ี�มทีักษะ หรอืผูท้ี�ไม่เคยเล่นสกมีาก่อน ที�นี�โด่งดังดว้ยคุณภาพ
ของหมิะที�ละเอยีดเบาราวผงแป้ง หรอืที�เรยีกว่าพาวเดอรส์โนว ์(powder snow) ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุด
และอุปกรณ์สําหรบัลานสก ี(***หมายเหตุ ลานสก ีอาจมกีารเปลี#ยนแปลงได ้เนื#องจากในวนัที#
สภาพอากาศไมเ่อื�ออํานวนตอ่การชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานที#ทอ่งเที#ยวอื#นทดแทน โดยจะ
ปรบัไปเลน่สกทีี#อ ื#นทดแทนดว้ยเชน่กนั) 

เดนิทางสู ่เซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงที�มคีวามเจรญิและมขีนาด
ใหญ่ที�สดุของภมูภิาคโทโฮคไุดรั้บฉายาวา่ เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแหง่ทั�วเมอืงที�เต็ม
ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื�น เซนไดมีสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญหลากหลายทั �งปราสาท วัดวาอาราม 
หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปปิ�ง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อกีมากมาย จากนั�นอสิระชอ้ปปิ�งถนนคลสิโรด 

(Clis Road) ถนนสายช็อปปิ�งที�ใหญ่ที�สุดของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตั �งแต่อาหารทอ้งถิ�นหรือ
ฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอน HILIGT!!! สําหรับย่านนี�คอื คาเฟ่นก
ฮูกฟุคโุระ (Fukuro Café) ตั �งอยูต่กึที�อยูห่ลังรา้น Gucci มคี่าเขา้ 1,200 เยน ซึ�งราคานี�รวมกบัคา่เครื�องดื�ม
แบบไมอ่ั �น โดยจะมนีกฮกูที�ถูกฝึกจนเชื�องอยูห่ลากหลายสายพันธุ ์แต่ละตัวลว้นมคีวามน่ารักที�ตา่งกนัไป ที�
สําคัญยงัสามารถลบูหรอืจับไดภ้ายในการดแูลของพนักงานผูช้ํานาญการ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคํ#าตามอธัยาศยั  

ที#พกั  SENDAI HIllS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั    

วนัที#ส ี# ซากปราสาทเซนได - ทา่เรอืชโิกมา่ – อา่วมตัซชึมิา่ – วดัโกไดโดะ- วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสอึนิ – ช้
อปปิ� ง ณ Sendai-Izumi Premium Outlet 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

นําท่านชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) สรา้งขึ�นในปี 1600 โดยขุนนาง
นามวา่ ดาเตะ มาซามเูนะ สรา้งขึ�นสําหรับป้องกนัเมอืง ปราสาทแหง่นี�ลอ้มรอบไปดว้ยแมนํ่�า ภเูขาและป่าซึ�ง
ยังคงอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอืเพยีงเศษซาก แต่กําแพงหนิและประตูนั�นไดรั้บการบูรณะ
ขึ�นใหมอ่กีครั �ง จากทําเลที�ตั �งของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ที�งดงามของเมอืงเซนได
ไดนํ้าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืชโิกมา่ (Marine Gate Shiogama) เพื�อล่องเรอืเฟอรรี�เพื�อชม อา่วมตัซชึมิา่ 
(Matsushima Bay) ที�ตดิอันดับ 1 ใน 3 ววิที�สวยงามที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอา่วที�
เต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกนัมากกวา่ 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี�ยงัมตีน้สนญี�ปุ่ นขึ�นอยูด่ว้ยทําให ้
เกดิภาพที�แปลกตา ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 20-25 นาท ี 

  เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนั�น วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชมิะ 
เนื�องจากตั �งอยูใ่นตําแหน่งที�โดดเดน่ ทําใหว้ัดแหง่นี�กลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมตัสชึมิะ ถกูสรา้งขึ�นในปี 
807 เป็นที�ประดษิฐานของพระพทุธรปู 5 องค ์ซึ�งกอ่ตั �งโดยพระสงฆท์ี�กอ่ตั �งวัดซอูกินัจ ิโดยรปูปั�นจะถกูนํามา
ใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปีเดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที�มชี ื�อเสยีงที�สดุใน
ภมูภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบานเลื�อนไวอ้ยา่งสวยงาม กอ่ตั �งครั �งแรก
ในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในชว่งสมยัคามาครูะ วัดแหง่นี�ไดส้ะทอ้น
ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญส่องขา้งทาง   
จะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถํ�าต่างๆที� อดตีเคยเป็นสถานที�ทําสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั�นต่างๆ ไม่
ไกลกันนัก นําท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วัดแห่งนี�รูจั้กคุน้เคยกันในชื�อ วดัแหง่กุหลาบ 
มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตกที�วา่กนัวา่เกา่แกท่ี�สดุในญี�ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตขูวาของตูป้ระดษิฐาน
พระพุทธรูป วัดสรา้งขึ�นในปี 1646 เพื�อไวทุ้กขแ์ละบชูาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที�เสยีชวีติ
เมื�ออายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตั �งอยู่ และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีาร์สําหรับนั�งทํา
สมาธ ิบรเิวณพื�นที�วัดเป็นที�ตั �งของหลุมฝังศพ และรูปปั�นของขุนนางดาเตะหนุ่มขี�มา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองค์
รักษ์ผูภ้ักดทีี�ปลดิชพีตายตามไป จากนั�นชอ้ปปิ�ง Sendai-Izumi Premium Outlet มรีา้นคา้และชอ้ปของ  
แบรนดด์ังกวา่ 160 รา้น นอกจากนี�ภายในศนูยก์ารคา้ Tapio ที�มรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหบ้รกิารรวมถงึ
มอีาหารพื�นบา้นของดจีากภมูภาคโทโฮค ุอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารคํ#าตามอธัยาศยั  

ที#พกั  SENDAI HIllS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที#หา้  สนามบนิเซนได – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเซนได 

11.15 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG627 

16.05 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

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

 
 

**โปรแกรมนี�ไมร่บัจอยแลนด*์* 
 

ฤดูหนาวในญี#ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะ
สวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื#อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิG :   

รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิOในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทางอ 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

� คา่ตัPวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซี่าอกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้ง
ขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัPวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทางขึ�นตํ#า 30 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

เงื#อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนญุาตตดัที#น ั#ง ใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงนิไมว่่าจะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�ได ้
ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื#อพนกังานขายมาทาง E-Mail 

• สง่รายชื#อสํารองที#น ั#ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื#อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางท่องเที#ยวทรปิใด, วนัที#ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิGไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด
จากการสะกดชื#อ-นามสกลุ และอื#นๆ เพื#อใชใ้นการจองต ัKวเครื#องบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 
2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

เงื#อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั�งหมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั�งหมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
• กรุป๊ท ี#เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที#ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี#มกีารการนัตคีา่มดัจําที#พกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที#ยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิG ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั�งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 
เนื#องจากคา่ต ัKวเป็นการเหมาจา่ยในเที#ยวบนิน ั�นๆ 

หมายเหต ุกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิO ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

ขอ้มลูเพิ#มเตมิ เรื#องต ัKวเครื#องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระ
ค่าใชจ้่ายสว่นต่างที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที#น ั#งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�ง
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัPวเครื�องบนิไปแลว้ 

(กรณีตัPว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  

 

ขอ้มลูเพิ#มเตมิ เรื#องโรงแรมที#พกั 

� เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และ
หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิO ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

ขอ้มลูเพิ#มเตมิเรื#องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร
ชั �นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไม่อาจ
ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้�ากว่ามาตรฐานได ้ทั �งนี�
ข ึ�นอยูก่ับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOไมรั่บภาระสว่นของค่าใชจ้่ายที�สัมภาระนํ�าหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี#ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ#งเป็นเหตุการณ์ที#นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 
อัคคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางท่องเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็น
ปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิGในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOใน
การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิOในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี� 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที�
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี#ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี#ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี#ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื#อการทอ่งเที#ยว เยี#ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื#นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื#อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี#ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตัPวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี#ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี#ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื#อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิGท ี#จะเลื#อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�น ในกรณีที#มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิOการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / 
ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 4 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิOในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


