
 

 

SENDAI IWATE FUKUSHIMA 6D4N 

PREMIUM ICE MONSTER IN LOVE 

ก ำหนดกำรเดินทำงเดือนธนัวำคม 2562 - มีนำคม 2563 

 
สำยกำรบินไทย (TG) 

สิ้ นสุดกำรรอคอย สำยกำรบินไทย บินตรงลงเซนได  

ล่องเรอืชมหุบเขำ เกบิเค เยอืนมรดกโลกวนัจซูนจ ิ 



 

 

ยอ้นสู่ยุคเฮอนั ณ หมู่บำ้นเอะสะชิ ฟูจวิำระ 

เยีย่มชมหมู่บำ้นซำมูไรโบรำณ ณ คะคุโนะดำเตะ 

สมัผสัควำมงำนของแหล่งออนเซ็นชื่อดงั กินซนั ออนเซ็น 

ชมควำมงำนของ ปรำสำททสึรุกะ หรอื ปรำสำทไอสึ วำคำมตัสึ 

เทีย่วเมืองฟุคุชิมะ สมัผสัประสบกำรณแ์ช่ออนเซ็นเทำ้ หนำ้สถำนีรถไฟ 

เยอืนหมู่บำ้นโบรำณ สมยัเอโดะ หมู่บำ้นโออุจ ิจคุุ 

อิสระเล่นสกี ทำ่มกลำงหิมะขำวโพลน 

นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ ชมปิศำจหิมะ หรอื Ice Monster ณ เทอืกเขำซำโอะ 

ล่องเรอืชม อ่ำวมตัซึชิม่ำ 1 ใน 3 วิวทีส่วยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ถนนคลิสโรด และ Sendai-Izumi Premium Outlet 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 

พเิศษ Wanko Soba อำหำรพื้ นเมืองของโทโฮคุ 

วนัเดินทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว อุณหภูมิ  

03-08 ธนัวำคม 2562 BUS1 38,888.- 8,900 1°C - 10°C  

03-08 ธนัวำคม 2562 BUS2 38,888.- 8,900 1°C - 10°C  

17-22 ธนัวำคม 2562 38,888.- 8,900 -1°C - 8°C  

07-12 มกรำคม 2563 38,888.- 8,900 -1°C - 8°C  

14-19 มกรำคม 2563 BUS1 38,888.- 8,900 -4°C - 5°C  

14-19 มกรำคม 2563 BUS2 38,888.- 8,900 -4°C - 5°C  

21-26 มกรำคม 2563 38,888.- 8,900 -5°C - 3°C  

28 มกรำคม-02 กุมภำพนัธ ์2563 38,888.- 8,900 -5°C - 3°C  

04-09 กุมภำพนัธ ์2563 38,888.- 8,900 -8°C - 0°C  

11-16 กุมภำพนัธ ์2563 38,888.- 8,900 -8°C - 0°C  

25 กุมภำพนัธ-์01 มีนำคม 2563 38,888.- 8,900 -8°C - 0°C  

03-08 มีนำคม 2563 38,888.- 8,900 -6°C - 5°C  



 

 

10-15 มีนำคม 2563 38,888.- 8,900 -6°C - 5°C  

 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ ์อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอีกครัง้+ 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาเด็กอายุต า่กว่า 2 ปี (INFANT) 9,900 บาท/ท่าน** 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด ์1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น.       พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย มีเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทคอยตอนรบัท่าน 

23.50 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG626 

(บริการอาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

 

วนัทีส่อง สนำมบินเซ็นได – เมืองอิวำเตะ - วดัจซูนจ ิ– ล่องเรอืเกบิเค - หมู่บำ้นเอะสะชิ ฟูจวิำระ 

08.35 น. เดินทางถึง สนำมบินเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำที่ญี่ปุ่น เร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคัญมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด 

จ  ำพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจบั น าท่านเดินทางสู่

เมืองอิวำเตะ (Iwate) ตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงามและมีมรดกโลกท่ี

น่าสนใจ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) จากน้ันน าท่านสู่ วัดจูซนจ ิ(Chusonji Temple) 

ตั้งอยู่ในเมืองฮิรำอิซุมิ (Hiraizumi) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเมือง ก่อตั้งขึ้ นในปี 

850 เป็นวดัของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆ สิบกว่าหลังในพื้ นท่ีขนาด

ใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัจึงเหลืออาคาร



 

 

ดั้งเดิมเพียง 2 หลงั บริเวณท่ีตั้งของวดัชูซนจิน้ัน ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อีก

ดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) พเิศษ เมนู Wanko Soba  

  โซบะทอ้งถ่ินของภูมิภำค ทีมี่ลกัษณะพเิศษ เตมิเสน้จนกว่ำจะอิ่ม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกบิเค (Geibikei) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เกบิเค คือช่องเขา

ยาว 2 กิโลเมตร ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าซาเท็ตสึ ลอ้มรอบดว้ยหน้าผาสูงตระหง่านกว่า 50 ม. ชื่อ เกบิ 

แปลว่า จมูกสิงโต น้ันมาจากหินปูนท่ีอยู่ใกลป้ลายสุดของช่องเขามีรูปร่างคลา้ยจมูกสิงโต น าท่าน 

ล่องเรอื ชมทศันียภาพท่ีงดงามของน ้าตก กอ้นหินท่ีน่าทึ่ง และถ ้าหินปนู ฯลฯ เมื่อมาถึงคร่ึงทางของ

การล่องเรือ คุณสามารถลงจากเรือมาเดินได้ มีหน้าผากวา้งใหญ่ซ่ึงมีรูขนาดเล็กอยู่  ไฮไลท !์!! 

สามารถซ้ือ อุนดำมะ หรือ หินโชคดี  และพยายามโยนหินเหล่าน้ันเขา้ไปในรู  ถา้ท าส าเร็จก็จะ

หมายความว่า จะโชคดี ระหว่างการล่องเรือ คนพายเรือจะรอ้งเพลงพื้ นบา้นชื่อว่า เคยบ์ิโออิวำเกะ 

อิสระใหท่้านเพลิดเพลินความงามของธรรมชาติ ตน้ไม ้ป่าเขา ล าธาร คลอเคลา้ไปดว้ยเสียงพลง

เพราะๆ ในบางช่วง ตามอธัยาศยั น าท่านสู่ หมู่บำ้นเอะสะชิ ฟูจวิำระ (Esashi Fujiwara Heritage 

Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ท่ีน่ีจะเป็นหมู่บา้นโบราณในบรรยากาศประวติัศาสตร์

สมยัเฮอนั เป็นสถานท่ีส าหรบัถ่ายภาพยนต ์ละครทีวี มากกว่า 200 เร่ืองดว้ยกนั นอกจากจะเดินชม

บรรยากาศสไตล์ยอ้นยุคแลว้น้ัน ภายในยงัมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เช่น การแต่งกายเป็นขุน

นางสมยัเฮอนั (มีแบบฟรีและเสียเงินเพิ่มเติม) การแต่งกายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบ

ซามูไร การลองฝึกยิงธนู นอกจากน้ียังมีโซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มิติ อีกดว้ย จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่เขา้สู่ท่ีพกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั  ACTIVE RESORT IWATE HACHIMANTAI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดียวกนั   



 

 

วนัทีส่ำม เมืองอิวำเตะ – เมืองคะคุโนะดำเตะ – หมู่บำ้นซำมูไรโบรำณ -  กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็น

ได - เซ็นได อิซูมิ พรเีม่ียม เอำ้ทเ์ลท 

 เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคะคุโนะดำเตะ (Kakunodate) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น า

ท่านชม หมู่บำ้นซำมูไรโบรำณ เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือท่ีเรียกว่า บุเคะยะชิกิ (Bukeyashiki) 

และบา้นเรือนของพ่อคา้ซ่ึงยงัคงไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอย่างดีแมเ้วลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแลว้ก็

ตาม ท าใหท่ี้น่ีไดร้บัฉายาว่าเป็น เกียวโตนอ้ย (The Little Kyoto) ปัจจุบนัเหลือบา้นซามูไรท่ีเปิดให้

เขา้ชมเพียง 6 หลงั และหากเดินเล่นจนรูสึ้กเมื่อย ก็สามารถนัง่รถลากชมเมืองไดด้ว้ย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัณ ภตัตำคำร (3) 

จากน้ันน าท่าน เดินเล่น ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวติัยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นน้ีเดิมที เป็นหมู่บา้น

เหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บ ้านออนเซ็นอย่างเดีย ว ท่ี น่ี

ประกอบดว้ย เรียวกงัมากมายสไตลต์ะวนัตกท่ีสรา้งจากไมห้ลายชั้น ไดร้ับการปลูกสรา้งตั้งแต่ปลาย

สมัยไทโชถึงโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า 

(ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ท่ี 500-3000 เยน ทัง้น้ีข้ึนอยู่สถานท่ีบริการ) เดินทางสู่ 

เมืองเซนได (Sendai) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของ จงัหวัดมิยำงิ 

และยังเป็นเมืองท่ีมีความเจริญและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภำคโทโฮคุไดร้ับฉายาว่า เมืองแห่ง

ตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทัว่เมืองท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน เซนไดมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลากหลายทั้งปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้

รา้นอาหารต่างๆ อีกมากมาย จากน้ันชอ้ปป้ิง เซ็นได อิซูมิ พรีเม่ียม เอำ้ทเ์ลท (Sendai-Izumi 

Premium Outlet) มีรา้นคา้และชอ้ปของ  แบรนดด์งักว่า 160 รา้น นอกจากน้ีภายในศูนยก์ารคา้ 

Tapio ท่ีมีรา้นอาหารหลากหลายชนิดใหบ้ริการรวมถึงมีอาหารพื้ นบา้นของดีจากภูมภาคโทโฮคุ 

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

เยน็  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 



 

 

ทีพ่กั  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดียวกนั   

วนัทีส่ี่ เมืองไอสุ – ปรำสำทสึรุกะ - เมืองไอสุ - หมู่บำ้นโออุจ ิจูคุ - ออนเซ็นเทำ้ ณ สถำนีรถไฟยูโน

คำมิ ออนเซ็น - หนำ้ผำโทโนะเฮทสึร ิ- เมืองฟุคุชิมะ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ย

วฒันธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตวัเมืองท่ียงัคงสมัผัสไดถึ้งกล่ินอายของยุคสมยัโบราณ 

นอกจากน้ีไอสุยงัมีมนตเ์สน่หเ์ร่ืองของออนเซ็น อีกดว้ยน าท่านสู่ ปรำสำทสึรุกะ (Tsuruga Castle) 

หรือ ปรำสำทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่งเดียวท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของญ่ีปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคา

สีเเดงอนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมืองไอสุวาคามทัซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซึ เดิมมีชื่อ



 

 

ว่า ปรำสำทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิด

แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสียหายหนักและไดม้ีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 

ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่าน้ัน HILIGHT!!! ปราสาทแห่งน้ี ถือเป็นอนุสรณ์สถานท่ียงัท้ิงร่องรอยของ

เหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญ่ีปุ่ น ท่ีไดเ้ลือกปลิดชีพตวัเองลง ณ สถานท่ีน้ี 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) 

เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึร ิ(Touno hetsuri) หรือ หนำ้ผำลำ้นปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสรา้งขึ้ น โดยหน้าผาริมแม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยน ้าท่ีไหลผ่าน 

กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็น

ภาษาถ่ินของไอสึ แปลว่า หนำ้ผำ และดว้ยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชนัๆ ท่ีดูคลา้ยกบัเจดีย ์จึงเป็น

ท่ีมาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนำ้ผำรูปเจดีย ์จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม สถำนีรถไฟยูโนคำมิ ออน

เซ็น (Yunokami Onsen Station) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่ง

เดียวของญ่ีปุ่ นท่ีมีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ีปุ่ นโบราณ อีกทั้งติดกนัยงัมีจุดออนเซนเทา้ใหใ้ช ้

บริการไดฟ้รีระหว่างท่ีรอรถไฟดว้ย HILIGHT!!! เพลิดเพลินกบัการ ออนเซ็นเทำ้ อิสระใหท่้านผ่อน

คลายตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาที) บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน 

เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณที่มุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกนัสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 

500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่

สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งท่ีพัก ตั้งขนาบขา้งถนนหลักท่ีมีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ 

ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดร้ับ

การขึ้ นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณ

หลายหลังในโออุจิ จูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของท่ีระลึก รา้นคา้ขายสินคา้

พื้ นเมือง รา้นอาหารและที่พกัแบบญ่ีปุ่ นเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บา้น

น้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เพื่อเขา้สู่ ท่ีพัก (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN ONSEN หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดียวกนั   

 จำกนั้นใหท้่ำนไดผ้่อนคลำยกับกำร แช่น ้ำแร่ออนเซ็นธรรมชำติ เชื่อว่ำถำ้ไดแ้ช่น ้ำแร่แลว้ จะ

ท ำใหผ้ิวพรรณสวยงำมและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้ น 



 

 

วนัทีห่ำ้ ภูเขำซำโอะ - กระเชำ้ลอยฟ้ำซำโอะ – ชมปีศำจหิมะ Ice Monster - ทำ่เรอืชิโกม่ำ – อิสระเล่น

ลำนสกี ณ ลำนสกีซำโอะ รสีอรท์ - อ่ำวมตัซึชิม่ำ – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจ ิ– วัดเอนสึอิน – 

เซนได – ปรำสำทอำโอบะ - ชอ้ปป้ิง ณ ถนนคลิสโรด 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ภูเขำซำโอะ (Mount Zao) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นภูเขา

ไฟท่ีตั้งอยู่เป็นแนวกนัพรมแดนระหว่าง Yamagata กบั Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝั่งจงัหวดัยา

มากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเท่ียวในการมาชมทศันียภาพอนังดงามตลอด

ทั้งปี จากน้ันน าท่านนัง่ กระเชำ้ลอยฟ้ำซำโอะ (Zao Ropeway) ท่ีจะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขา

ซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทัว่พื้ นท่ีเป็นสีขาวโพลน ชมปีศำจ

หิมะ (Ice Monster) หรือภาษาญ่ีปุ่ นเรียกว่า จูเฮียว (Juhyo) ซ่ึงเป็นน ้าแข็งท่ีเกิดจากจะสะสมของ

หิมะท่ีตกลงมาจนก่อตวัเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กนั ดูราวคลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคืน

ยงัมีการเปิดไฟไลทอ์ัพเพิ่มความสวยงามอีกดว้ย อิสระใหท่้านเล่นสกี ณ ลำนสกีซำโอะ รีสอรท์ 

(Zao Onsen Ski Resort) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นหน่ึงในสถานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

ญ่ีปุ่ น ลานสกีขนาดใหญ่ท่ีมีกิจกรรมใหเ้ล่นหลากหลายเหมาะทั้งกบัผูท่ี้มีทกัษะ หรือผูท่ี้ไม่เคยเล่นสกี

มาก่อน ท่ีน่ีโด่งดังดว้ยคุณภาพของหิมะท่ีละเอียดเบาราวผงแป้ง หรือท่ีเรียกว่าพาวเดอร์สโนว ์

(Powder Snow) ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณส์ าหรบัลานสกี (***หมำยเหตุ ลำนสกี อำจ

มีกำรเปลี่ยนแปลงได ้เน่ืองจำกในวันที่สภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวนต่อกำรชมปีศำจหิมะ อำจ

ปรบัไปยงัสถำนทีท่อ่งเทีย่วอ่ืนทดแทน โดยจะปรบัไปเล่นสกีทีอ่ื่นทดแทนดว้ยเช่นกนั) 

เทีย่ง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือชิโกม่ำ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

เพื่อล่องเรือเฟอร์ร่ีเพื่อชม อ่ำวมัตซึชิม่ำ (Matsushima Bay) ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุด

ของประเทศญ่ีปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวท่ีเต็มไปดว้ยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 



 

 

เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียงัมีตน้สนญ่ีปุ่ นขึ้ นอยู่ดว้ยท าใหเ้กิดภาพท่ีแปลกตา ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 

50 นาที จากน้ัน วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึ

ชิมะ เน่ืองจากตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งน้ีกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูก

สรา้งขึ้ นในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆท่ี์ก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ 

โดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี เดินทางสู่ วัดซูอิกันจ ิ(Zuiganji Temple) เป็น

วดัเซนที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในภมูิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรกัปิดทองและเพน้ทสี์ประตบูานเล่ือนไว้

อย่างสวยงาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วง

สมยัคามาคูระ วดัแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะไดเ้ป็นอย่างดี โดย

บริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร ์และถ ้าต่างๆท่ี อดีตเคยเป็นสถานท่ี

ท าสมาธิ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่ไกลกนันัก น าท่านเขา้ชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) 

วดัแห่งน้ีรูจ้กัคุน้เคยกนัในชื่อ วดัแห่งกุหลำบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวนัตกท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่ท่ีสุด

ในญ่ีปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป วดัสรา้งขึ้ นในปี 1646 เพื่อไวทุ้กข์

และบชูาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเขา้วดัมีสวนมอสและ

หินตั้งอยู่ และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซีดารส์ าหรบันัง่ท าสมาธิ บริเวณพื้ นท่ีวดัเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังศพ 

และรูปป้ันของขุนนางดาเตะหนุ่มขี่มา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์กัษ์ผูภ้กัดีท่ีปลิดชีพตายตามไป 

จากน้ันท่านชม ซำกปรำสำทเซนได หรือ ปรำสำทอำโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 55 นาที) สรา้งขึ้ นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึ้ นส าหรับ

ป้องกนัเมือง ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขาและป่าซ่ึงยงัคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

แมปั้จจุบนัเหลือเพียงเศษซาก แต่ก าแพงหินและประตูน้ันไดร้ับการบูรณะขึ้ นใหม่อีกครั้ง จากท าเล

ท่ีตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองเซนไดได ้จากน้ันอิสระช้

อปป้ิง ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย

ตั้งแต่อาหารทอ้งถ่ินหรือฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส ์ไปจนถึงแบรนดเ์นมระดบัไฮ อิสระให้

ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เยน็  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดียวกนั   

วนัทีห่ก สนำมบินเซนได – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเซนได 

11.15 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG627 



 

 

16.05 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

(บริการอาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

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

 

โปรแกรมน้ีไม่รบัจอยแลนด ์

 

ฤดูหนำวในญี่ปุ่นมีขอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดินทางควรกะเวลาใหดี้ และถา้เท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตอ้งระวงั แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อแสงแดด

กระทบหิมะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทำ่นใดมีไฟลท์บินภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิัทฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ :   

รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดย

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนั

ละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับ

สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน

โปรแกรมการเดินทาง 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ ยประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 



 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่

เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับ

การยื่นรอ้งขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เดินทำงขึ้ นต  ำ่ 30 ท่ำน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 

 มัดจ  ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนั่ง ใหลู้กคา้ท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 



 

 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทาง  E-

Mail 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยัน

ว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต า่ 2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกกำรจอง : 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั ไดเ้งินคืนทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-15 วนั ไดเ้งินคืน 70 เปอรเ์ซ็นของค่ำทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกหลงั 14 วนั ไม่ไดค้่ำทวัรค์ืน  

 กรุป๊ทีเ่ดินทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ  ำกบัสำยกำรบิน หรือกรุป๊ที่มีกำรกำรนัตีค่ำมัด

จ  ำที่พกัโดยตรง หรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึง

เทีย่วบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีกำรคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัด

จ  ำ หรอืค่ำทวัรท์ั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบินนั้นๆ 

หมำยเหต ุกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 



 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ และกำรจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการ

ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่

ติดกนั 

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ

บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) 

x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได  ้

ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ี

สมัภาระน ้าหนักเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  ก่อนกำรเดินทำง) 

1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 



 

 

วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุกำรณท์ี่นอกเหนือกำรควบคุมจำกทำง

บรษิัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หำกทำ่นยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคง

ใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด หรอืบำงส่วนใหก้บัทำ่น 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใชจ้ำ่ย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหน้าแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด หรือบำงส่วนใหก้ับท่ำน ในกรณี

ดงัน้ี 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทาง

กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว

ท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจ

เขำ้เมือง เพือ่ยนืยนักำรมีคุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 



 

 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกัน

ระหว่ำงทำ่นลูกคำ้และบรษิัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรบัรำคำค่ำบริกำรขึ้ น ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 

30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี 

/ ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการ

ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณำแจง้บริษัทฯ อย่ำงนอ้ย 7 วัน

ก่อนกำรเดินทำง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน

กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง

หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



 

 

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถ

ในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตาม

โปรแกรม 

14. บริการน ้าดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 4 ของการเดินทาง รวม

จ  ำนวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ใน

วนัน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบั

สภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน

โปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


