
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 14742 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY 7D5N 

PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืน ธนัวำคม 2562  

 



สำยกำรบนิไทย (TG) 
ลอ่งเรอืชมหบุเขำ เกบเิค เยอืนมรดกโลกวนัจซูนจ ิ 

ยอ้นสูย่คุเฮอนั ณ หมูบ่ำ้นเอะสะช ิฟจูวิำระ 

สมัผสัควำมงำนของแหลง่ออนเซ็นชือ่ดงั กนิซนั ออนเซ็น 

ชมควำมงำนของ ปรำสำททสรึงุะ หรอื ปรำสำทไอส ึวำคำมตัส ึ

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะ สมัผสัประสบกำรณ์แชอ่อนเซ็นเทำ้ หนำ้สถำนรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่ำ้นโบรำณ สมยัเอโดะ หมูบ่ำ้นโออจุ ิจคุ ุ

เพลดิเพลนิจใุจกบัสวนน ำ้ ขนำดใหญ ่Hawaiian Resort Spa 

น ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ ชมปิศำจหมิะ หรอื Ice Monster ณ เทอืกเขำซำโอะ 

อสิระเลน่สก ีทำ่มกลำงหมิะขำวโพลน 

ลอ่งเรอืชม อำ่วมตัซชึมิำ่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ Sendai-Izumi Premium Outlet 

อสิระชอ้ปป้ิง หรอืทอ่งเทีย่วเมอืงเซนได เต็มวนั  

Exclusive!! Business Class  

VIP Group รบัเพยีง 15 ทำ่นตอ่กรุป๊ เทำ่น ัน้!! 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร  

Taste!! Wanko Soba อำหำรพืน้เมอืงของโทโฮค ุ 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

05-11 ธนัวำคม 2562 79,888.- 8,900 1°C - 10°C  

12-18 ธนัวำคม 2562  79,888.- 8,900 0°C - 9°C  

19-25 ธนัวำคม 2562 79,888.- 8,900 0°C - 9°C  

23-29 ธนัวำคม 2562  79,888.- 8,900 -1°C – 8°C  

 
+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี (INFANT) 15,900 บำท/ทำ่น** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนำมบนิเซ็นได – เมอืงอวิำเตะ - วดัจซูนจ ิ– ลอ่งเรอืเกบเิค - หมูบ่ำ้นเอะสะช ิฟูจวิำระ 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญีปุ่่ น ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั น าท่านเดนิทางสู่

เมอืงอวิาเตะ (Iwate) ตัง้อยู่ในภูมภิาคโทโฮคุ เป็นเมอืงที่มธีรรมชาตสิวยงามและมมีรดกโลกที่

น่าสนใจ ถ ืน าท่านสู ่วดัจูซนจ ิ(Chusonji Temple) ตัง้อยูใ่นเมอืงฮริาอซิมุ ิจ.อวิาเตะ เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฮริาอซิมู ิกอ่ตัง้ขึน้ในปี 850 เป็นวัดของพระพทุธศาสนานกิายเทน

ได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆ สบิกว่าหลังในพืน้ทีข่นาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกลูฟจูิ

วาระในปลายศตวรรษที ่12 ปัจจุบันจงึเหลอือาคารดัง้เดมิเพยีง 2 หลัง บรเิวณทีต่ัง้ของวัดชซูนจนัิน้ 

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) พเิศษ เมน ูWanko Soba  

  โซบะทอ้งถิน่ของภมูภิำค ทีม่ลีกัษณะพเิศษ เตมิเสน้จนกวำ่จะอิม่  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เกบเิค (Geibikei) คือช่องเขายาว 2 กม. ซึง่เกดิจากแม่น ้าซาเท็ตส ึ

ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูตระหงา่นกวา่ 50 ม. ชือ่ เกบ ิซ ึง่แปลวา่ จมกูสงิโต นัน้มาจากหนิปนูทีอ่ยูใ่กล ้

ปลายสดุของชอ่งเขามรีปูรา่งคลา้ยจมกูสงิโต น าทา่น ลอ่งเรอื ชมทัศนยีภาพทีง่ดงามของน ้าตก กอ้น

หนิทีน่่าทึง่ และถ ้าหนิปนู ฯลฯ เมือ่มาถงึครึง่ทางของการล่องเรอื คุณสามารถลงจากเรอืมาเดนิได ้มี

หนา้ผากวา้งใหญซ่ึง่มรีขูนาดเล็กอยู ่ไฮไลท!์!! สามารถซือ้ อุนดำมะ หรอื หนิโชคด ี และพยายาม

โยนหนิเหลา่นัน้เขา้ไปในรู ถา้ท าส าเร็จก็จะหมายความวา่ จะโชคด ีระหวา่งการลอ่งเรอื คนพายเรอืจะ

รอ้งเพลงพืน้บา้นชือ่วา่ เคยบ์โิออวิำเกะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิความงามของธรรมชาต ิตน้ไม ้ป่า

http://bit.ly/2NMk5YE


เขา ล าธาร คลอเคลา้ไปดว้ยเสยีงพลงเพราะๆ ในบางชว่ง ตามอธัยาศัย น าทา่นสู ่หมูบ่ำ้นเอะสะช ิฟู

จวิำระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) ทีน่ี่จะเป็นหมูบ่า้นโบราณในบรรยากาศประวัตศิาสตร์

สมัยเฮอัน เป็นสถานทีส่ าหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทวี ีมากกว่า 200 เรือ่งดว้ยกัน นอกจากจะเดนิชม

บรรยากาศสไตลย์อ้นยคุแลว้นัน้ ภายในยังมกีจิกรรมสนุกๆ อกีมากมาย เชน่ การแต่งกายเป็นขนุนาง

สมยัเฮอนั (มแีบบฟรแีละเสยีเงนิเพิม่เตมิ) การแตง่กายแบบซามไูร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามไูร 

การลองฝึกยงิธนู นอกจากนีย้งัมโีซนถา่ยภาพแบบ ART 3 มติ ิอกีดว้ย  

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั  MORIOKA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่ำม เมอืงคะคโุนะดำเตะ – บำ้นซำมูไรโบรำณทีค่ะคโุนะดำเตะ - กนิซงั ออนเซ็น - Sendai-Izumi 

Premium Outlet 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคะคโุนะดำเตะ (Kakunodate) ชม บำ้นซำมูไรโบรำณทีค่ะคโุนะดำเตะ 

เห็นภาพคฤหาสน์ซามไูร หรอืทีเ่รยีกว่า บุเคะยะชกิ ิ(Bukeyashiki) และบา้นเรอืนของพ่อคา้ซึง่

ยงัคงไดรั้บการอนุรักษ์เป็นอยา่งดแีมเ้วลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ท าใหท้ีน่ี่ไดรั้บฉายาว่า

เป็น เกยีวโตนอ้ย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลอืบา้นซามไูรทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมเพยีง 6 หลัง และ

หากเดนิเลน่จนรูส้กึเมือ่ย ก็สามารถน่ังรถลากชมเมอืงไดด้ว้ย  

 เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) 

จากนัน้น าท่าน เดนิเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมูบ่า้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา 

ประวัตยิาวนานกวา่ 100 ปี โดยหมูบ่า้นนีเ้ดมิท ีเป็นหมูบ่า้นเหมอืงแรม่ากอ่น หลังปิดการท าเหมอืงไป 

ก็กลายมาเป็นหมูบ่า้นออนเซน็อยา่งเดยีว ทีน่ีป่ระกอบดว้ย เรยีวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจาก

ไมห้ลายชัน้ ไดรั้บการปลูกสรา้งตัง้แต่ปลายสมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภมูปิระเทศ

อันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรอืนยุคเก่า (รำคำไมร่วมคำ่แชอ่อนเซ็น รำคำอยูท่ ี ่500-3000 เยน 



ท ัง้นีข้ ึน้อยูส่ถำนทีบ่รกิำร) จากนัน้ชอ้ปป้ิง Sendai-Izumi Premium Outlet มรีา้นคา้และชอ้ปของ  

แบรนดด์ังกวา่ 160 รา้น นอกจากนีภ้ายในศนูยก์ารคา้ Tapio ทีม่รีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหบ้รกิาร

รวมถงึมอีาหารพืน้บา้นของดจีากภมูภาคโทโฮค ุอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (3)  

ทีพ่กั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั     

วนัทีส่ ี ่ เมอืงไอส ุ– ปรำสำทสรึงุะ - เมอืงไอสุ - หมูบ่ำ้นโออุจ ิจูค ุ- ออนเซ็นเทำ้ ณ สถำนรีถไฟยูโน

คำม ิออนเซ็น - หนำ้ผำโทโนะเฮทสรึ ิ- เมอืงฟุคชุมิะ 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไมว่า่จะเป็นปราสาทหรอื

ตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยคุสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่งของออน

เซน็ อกีดว้ยน าทา่นสู ่ปรำสำทสรึุงะ (Tsuruga Castle) หรอื ปรำสำทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่ง

เดยีวทีย่งัคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสวุา

คามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปรำสำทคโุระคะวะ Kurokawa 

Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาท

เสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! 

ปราสาทแหง่นี ้ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามไูรกลุ่มสดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ด ้

เลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) 

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Touno hetsuri) หรอื หนำ้ผำลำ้นปี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้ง

ขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี้ ถกูกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผา่น กวา่จะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้น

ปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนำ้ผำ 

และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนำ้

ผำรปูเจดยี ์จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม สถำนรีถไฟยโูนคำม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) 

โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ อกีทัง้

ตดิกันยังมจีุดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้รรีะหว่างทีร่อรถไฟดว้ย HILIGHT!!! เพลดิเพลนิกับการ 

ออนเซ็นเทำ้ อสิระใหท้่านผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บำ้นโออุจ ิจูค ุ

(Ouchi Juku) บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็น

บา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 

เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมส่ะดวกสบาย 

หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็น

เสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

เขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุ

ไดรั้บการบรูณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ัก

แบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima) 



ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั SPA RESORT HAWAIIANS หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

อสิระใหท้่ำนเพลดิเพลนิภำย สวนน ำ้ ออนเซน และแหล่งบนัเทงิครบวงจรในธีมฮำวำย 

ภำยในโรงแรมตำมอธัยำศยั แตเ่ดมิเป็นเพยีงสวนสนกุอยำ่งเดยีวเปิดตวัในปี 1966 นบัวำ่เป็น

สวนสนุกแหง่แรกในประเทศญีปุ่่ น ตอ่มำไดพ้ฒันำขึน้เป็นรสีอรท์ดงึดูดนกัทอ่งเทีย่วจ ำนวน

มำกมำเยอืน  (รำคำไมร่วมคำ่เขำ้สวนน ำ้ และชมโชว ์หำกลูกคำ้สนใจสำมำรถซือ้ต ัว๋ไดห้นำ้

งำน) 

วนัทีห่ำ้ ภเูขำซำโอะ (น ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ) -  อสิระเลน่สก ีณ ลำนสกซีำโอะ - ทำ่เรอืชโิกมำ่ – อำ่วมตัซึ

ชมิำ่ – วดัโกไดโดะ- วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสอึนิ – เซนได – ปรำสำทอำโอบะ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6)  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขำซำโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟทีต่ัง้อยู่เป็นแนวกันพรมแดน

ระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมภิาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมาย

ปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทัง้ปี  จากนั้นน าท่านน่ัง 

กระเชำ้ลอยฟ้ำซำโอะ (Zao Ropeway) ทีจ่ะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ (Zao) ไปจนถงึ

ยอดเขาจโิซะ (Jizo) ในชว่งฤดูหนาวหมิะจะปกคลุมทั่วพืน้ทีเ่ป็นสขีาวโพลน ชมปีศำจหมิะ (Ice 

Monster) หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ จเูฮยีว (Juhyo) ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสมของหมิะทีต่กลง

มาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคลา้ยกับปีศาจ และในเวลากลางคนืยังมกีารเปิด

ไฟไลท์อัพเพิม่ความสวยงามอกีดว้ย อสิระใหท้่านเล่นสก ีณ ซำโอะ ออนเซนสกรีสีอรท์ (Zao 

Onsen Ski Resort) เป็นหนึง่ในสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น ลานสกขีนาดใหญ่ทีม่กีจิกรรมใหเ้ล่น

หลากหลายเหมาะทัง้กบัผูท้ีม่ทีักษะ หรอืผูท้ีไ่มเ่คยเล่นสกมีากอ่น ทีน่ี่โด่งดังดว้ยคุณภาพของหมิะที่

ละเอยีดเบาราวผงแป้ง หรอืทีเ่รยีกว่าพาวเดอรส์โนว ์(powder snow) รำคำไมร่วมคำ่เชำ่ชุดและ

อุปกรณ์ส ำหรบัลำนสก ี(***หมำยเหตุ ลำนสก ีอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจำกในวนัที่

สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวนตอ่กำรชมปีศำจหมิะ อำจปรบัไปยงัสถำนทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทดแทน 

โดยจะปรบัไปเลน่สกทีีอ่ ืน่ทดแทนดว้ยเชน่กนั) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

น าท่านเดนิทางสู ่ทำ่เรอืชโิกมำ่ (Marine Gate Shiogama) เพือ่ล่องเรอืเฟอรร์ีเ่พือ่ชม อำ่วมตัซึ

ชมิำ่ (Matsushima Bay) ทีต่ดิอนัดับ 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น (Nihon Sankei) 



เป็นอา่วทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกนัมากกวา่ 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนีย้งัมตีน้สนญีปุ่่ น

ขึน้อยู่ดว้ยท าใหเ้กดิภาพที่แปลกตา ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 20-25 นาท ีจากนัน้ วดัโกไดโดะ 

(Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรอืมัตสชึมิะ เนื่องจากตัง้อยู่ใน

ต าแหน่งทีโ่ดดเดน่ ท าใหว้ัดแหง่นีก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมตัสชึมิะ ถกูสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่

ประดษิฐานของพระพทุธรปู 5 องค ์ซึง่กอ่ตัง้โดยพระสงฆท์ีก่อ่ตัง้วัดซอูกิันจ ิโดยรูปปั้นจะถูกน ามาให ้

ประชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี เดนิทางสู่ วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุในภมูภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบานเลือ่นไวอ้ยา่งสวยงาม 

กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในชว่งสมัยคามาคู

ระ วัดแห่งนี้ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมืองมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างดี โดยบรเิวณ

ทางเขา้หอ้งโถงใหญส่องขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆที ่อดตีเคยเป็นสถานทีท่ า

สมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้นต่างๆ ไมไ่กลกันนัก น าท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) 

วัดแหง่นีรู้จั้กคุน้เคยกนัในชือ่ วดัแหง่กหุลำบ มกีารวาดรปูดอกกหุลาบตะวันตกทีว่า่กนัว่าเกา่แกท่ีส่ดุ

ในญีปุ่่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ในปี 1646 เพือ่ไวทุ้กข์

และบชูาเทพ Mitsumune เทพแหง่ความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายเุพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอส

และหนิตัง้อยู ่และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพืน้ทีว่ัดเป็นทีต่ัง้ของหลุม

ฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษ์ผูภ้ักดทีีป่ลดิชพีตายตามไป

ท่านชม ซำกปรำสำทเซนได หรอื ปรำสำทอำโอบะ (Aoba Castle) สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุ

นางนามวา่ ดาเตะ มาซามเูนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกนัเมอืง ปราสาทแหง่นีล้อ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้า ภเูขา

และป่าซึง่ยงัคงอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจบุนัเหลอืเพยีงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนัน้

ไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้ จากท าเลทีต่ัง้ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ที่

งดงามของเมอืงเซนไดได ้ 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั     

วนัทีห่ก อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ทอ่งเทีย่วภำยในเมอืงเซนไดตำมอธัยำศยั 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

 เซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัมยิำง ิและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่

ทีส่ดุของภมูภิำคโทโฮคดุว้ย อกีทัง้ยงัมเีครอืขา่ยของการคมนาคมทีส่ าคญัหลายอยา่ง เชน่ สนามบนิ

นานาชาต,ิ ชมุสายรถไฟชนิคันเซน, รถไฟใตด้นิภายในเมอืง และทา่เรอืตา่งๆ เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บฉายาว่า 

เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแหง่ทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน่ ท าใหม้จีุดชม

ซากุระและใบไมเ้ปลี่ยนที่สวยงามอยู่ภายในเมืองหลายจุด เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ

หลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆอกี

มากมาย อสิระใหท้่านท่องเที่ยวภายในเมืองเซนได ตามอัธยาศัย โดยมไีกด์ใหค้ าแนะน าวธิีการ

เดนิทาง ***ไมม่รีถบสับรกิำร***  

 

สถำนทีท่อ่งเทีย่วภำยในเมอืงเซนได 

 ซุยโฮเด็น สุสานอันวจิติรทีห่ลับใหลของดาเตะ มาซามเูนะ บรรพบรุุษแห่งนครเซ็นได ทีน่ี่

บูรณะขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมที่โด่งดังของโมโมยามะ ซึง่มีการแกะสลักตกแต่งอย่าง

หรหูราและใชส้สีนัสดใส  



 พพิธิภณัฑเ์มอืงเซนได สถานทีจั่ดแสดงวัตถทุางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญแหง่หนึง่ในตัวเมอืง

เซ็นได ภายในมกีารจัดแสดงสิง่ของเครือ่งใช ้อุปกรณ์การรบ อาวุธรูปแบบต่างๆของซามไุร

ยคุโบราณมากกวา่ 1,000 ช ิน้ 

 ศำลเจำ้โอซำกฮิำจมิงักุ สรา้งขึน้ในปี 1607 โดยดาเตะ มาซามเูนะ เพือ่บูชาเทพฮาจมิัง 

(Hachiman) เทพแหง่สงครามของชนิโตผูพ้ทิักษ์ประจ าเมอืง 

 ถนนโจเซ็นจ ิหนึง่ในเหตผุลทีท่ าใหเ้ซ็นไดไดช้ือ่ว่าเมอืงแห่งตน้ไมค้อืถนนโจเซ็นจทิีม่แีนว

ตน้เคยากทิอดยาวแห่งนี้ บนถนนเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟเก๋ๆ  เหมาะกับการเดนิเล่นพักผ่อนชม

แนวตน้ไม ้

อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั      

วนัทีเ่จ็ด สนำมบนิเซนได – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิเซนได 

11.15 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG627 

16.05 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

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

 

โปรแกรมนีไ้มร่บัจอยแลนด ์
 

ฤดหูนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 





 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 



× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 30 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุำตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง E-

Mail 

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 



ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 40 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ธรุกจิ / Business Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่น

ไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

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

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคมุจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคง

ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

ทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 



จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหต ุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 


