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โดยสายการบนิไทย (TG) 
บนิตรงลงฟคุชุมิะ โดยสายการบนิไทย พรเีมีย่มเซอรว์สิ 

ไฮไลท!์! ชมกระทอ่มหมิะ ณ เทศกาลคามาครุะ เมอืงยนูชิงิาวะ  

สกัการะรบัพลงับวก ณ ศาลเจา้โทโชก ุ

ชมสะพานไม ้ชนิเคยีว หนึง่ในสามของสะพานทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น 

ชมความงามของ ปราสาทสรึกุะ หรอื ปราสาทไอส ึวาคามตัส ึ

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะ สมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมปิศาจหมิะ หรอื Ice Monster ณ เทอืกเขาซาโอะ 

สมัผสัความนา่รกั ของสนุขัจิง้จอก พรอ้มอสิระเลน่สก ีทา่มกลางหมิะขาวโพลน 

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

พเิศษ เดนิเลน่หมูบ่า้น กนิซงั ออนเซ็น 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS 1 32,888.- 9,000.- 40+1 -5°C - 0°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS 2 32,888.- 9,000.- 40+1 -5°C - 0°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS 3 32,888.- 9,000.- 41+1 -5°C - 0°C  
 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 10,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
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วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์ 2563 สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 22:00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

 

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

วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์ 2563 สนามบนิฟุคชุมิะ 

01.30 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟุคชุมิะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8134 

  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคชุมิะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 จากนัน้เดนิทางสู ่นกิโก ้(Nikko) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นทวิเขาในจงัหวดัโทชกิ ิเป็นเมอืงท่องเทีย่วที่

เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างประเทศ มรีสีอรท์น ้าพุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง ทวิเขา

ทางตะวันตกของเมอืงเป็นส่วนหนึง่ของอุทยานแห่งชาตนิกิโก เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกและเสน้ทางชม

ทวิทัศนท์ีก่ลา่วกนัวา่สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในญีปุ่่ นมชีือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและ

ศาลเจา้ต่างๆที่ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) น าท่านชม สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู ่ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิ

โก ้เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกับ

สะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง 

ทอดขา้ม แมน่ า้ไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่งมรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร 

กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดับน ้าประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้ โดยมเีสาหนิรองรับน ้าหนัก สมัยก่อน

สะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูงหรือเชือ้พระวงศ์เท่านั้นในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไม่รวมค่าขา้ม

สะพาน มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิท่านละ 300 เยน) จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu 

Shrine)  ศาลเจา้โทโชกนัุน้ก็เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคัญต่อนกิโกแ้ละต่อญีปุ่่ นมาก เพราะเป็นสสุาน

ของโชกนุ โตกุกาวา่ อเิอยาสุ ซึง่เป็นโชกนุทีม่คีวามส าคัญต่อประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ น รวมถงึทีน่ี่ยัง มี

การอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิฮเิดโยช ิไดเมยีวคนส าคญั และมนิาโม

โตะ โยรโิตโมะ ผูท้ ีจ่ดัต ัง้รฐับาลทหาร มาสถติย ์ณ ทีแ่หง่นีด้ว้ย ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชก ุไดรั้บการ

รับรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บรเิวณทางเขา้มแีผ่นหนิจารกึตัวอักษรว่า โทโชกแุละ

โทรอิ ิหนิขนาดใหญม่หมึาตัง้อยู ่เป็นจดุรับพลังทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาล

เจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้ช ัน้ สสีันสวยงาม มคีวามสูงถงึ 36 เมตร ทีใ่ต ้

http://bit.ly/2NMk5YE
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หลังคาชัน้แรกจะมีประติมากรรมสิบสองราศี หรือจะเป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั ที่แสดง

ความหมายว่าไมดู่ ไมพู่ด ไม่ฟังสิง่ทีไ่มด่ ีนอกจากนี้ยังประตมิากรรม แมวนอน ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็น

สมบตัแิหง่ชาตขิองญีปุ่่ น อยูท่ีป่ระตซูากาชติะมง ซึง่แมวนอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  จากนัน้น าท่านสู่ เทศกาลคามาครุะ ณ เมอืงยุนชิงิาวะ (Yunishigawa Kamakura Festival) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) เขา้ชม กระทอ่มหมิะ หรอื บา้นหมิะ ส าหรับภาษาญีปุ่่ นเรยีก

กนัวา่ คามาครุะ ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหก้ลายเป็นสถานทีถ่า่ยรปู โดยทีเ่มอืงนี้จะพเิศษกว่าตรงทีอ่ ืน่ๆ คอื 

นอกเหนือจากไดช้มกระทิช่อมหมิะแลว้นัน้ ยังถอืเป็นเป็นประเพณีฤดูหนาวของชาวยุนิชงิาวะ ที่มี

ระยะเวลาการจัดงานตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนมกราคมถงึตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี (ปีนีจ้ดัข ึน้ต ัง้แต่

วนัที ่26 มกราคม – 03 มนีาคม 2020) โดยจะมเีหล่าตุ๊กตาหมิะทีถู่กท าขึน้จากไอเดยีและฝีมอื

ตัง้แตข่องเด็กไปจนถงึผูส้งูอายมุาท าการตอ้นรับนักท่องเทีย่ว โดยในระหว่างวันสามารถเพลดิเพลนิ

ไปกบัรถเลือ่น สว่นในตอนกลางคนืจะมกีารจดุเทยีนมนิคิามากรุะเรยีงรายตามพืน้ทีร่มิน ้า ซึง่แสงไฟที่

สว่างทั่วววิทวิทัศน์ทีป่กคลุมดว้ยหมิะท าใหเ้กดิการแพร่ขยายของภาพทวิทัศน์ราวกับอยูใ่นความฝัน

เลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 

ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่ีภ่มูภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไมว่่าจะเป็น

ภเูขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์ 2563  เมอืงไอสุ – ปราสาทสรึุกะ – ปราสาทคโุระคะวะ - หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ- เมอืงเซ็น

ได 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรอืตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่ห์

เรือ่งของออนเซน็ อกีดว้ยน าทา่นสู ่ปราสาทสรึกุะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้

ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามทัซ ึตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานีรถไฟไอสวุา

คามัทซ ึเดมิมีชือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดย

ตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและ

ปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานที่

ยงัทิง้รอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  บา้น

โบราณที่อดีตเคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ น

โบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมม ี

 บา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแห่งนี้

เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลัก

ในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่

ปลกูสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบรูณะ

ใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี เดนิทางสู ่เมอืงยโูนะ

คาม ิออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชือ่เสยีงของจังหวัดฟูกุชมิะ ที่เดนิทางได ้
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คอ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน (Yunokami Onsen Station) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี โดยเป็นสถานรีถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานีท าจาก

หลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ HILIGHT!!! อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผอ่นคลายตามอัธยาศัย 

ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานแีหง่นี้ เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี้ 

ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ที่

สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผา

ชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์จากนัน้น าทา่นเดนิทาง

สู ่ เมอืงเซนได (Sendai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิ

และยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของภูมภิาคโทโฮคุไดรั้บฉายาว่า เมอืงแห่ง

ตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้

รา้นอาหารตา่งๆ อกีมากมาย น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์ 2563 ทา่เรอืโกชมิะ – ลอ่งเรอือา่วมตัซชึมิะ - วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสอึนิ – 

ชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี-  กนิซงั ออนเซ็น - มติซุย เอา้ทเ์ลท ปารค์ เซ็นได พอรท์   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ ทา่เรอืชโิกมะ (Shiogama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  เพือ่

ลอ่งเรอืเฟอรรีเ่พือ่ชม อา่วมตัซชึมิะ (Matsushima Bay) ทีต่ดิอนัดับ 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีส่ดุของ

ประเทศญีปุ่่ น (Nihon Sankei) เป็นอา่วทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะ

และบนเกาะเล็กๆนีย้งัมตีน้สนญีปุ่่ นขึน้อยูด่ว้ยท าใหเ้กดิภาพทีแ่ปลกตา ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 50 

นาท ีจากนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอโุบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรอืมัตสึ

ชมิะ เนือ่งจาก ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเดน่ ท าใหว้ัดแหง่นีก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมตัสชึมิะ ถูก

สรา้งขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่กอ่ตัง้โดยพระสงฆท์ีก่อ่ตัง้วัดซอูกิันจ ิ

โดยรูปปั้นจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี เดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) 

เป็นวัดเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบาน

เลือ่นไวอ้ยา่งสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัด

เซนในชว่งสมัยคามาคูระ วัดแห่งนี้ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็น

อยา่งด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญส่องขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆที ่อดตี

เคยเป็นสถานทีท่ าสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้นต่างๆ  ไมไ่กลกันนัก น าท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ 

(Entsuin Temple) วัดแหง่นีรู้จั้กคุน้เคยกนัในชือ่ วดัแหง่กหุลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตก

ทีว่า่กนัวา่เกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเอาไวด้า้นในบานประตขูวาของตูป้ระดษิฐานพระพทุธรปู วัดสรา้งขึน้ในปี 

1646 เพือ่ไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี 

ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตัง้อยู ่และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพืน้ที่

วัดเป็นทีต่ัง้ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขนุนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษ์ผูภ้ักดทีี่

ปลดิชพีตายตามไป  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  
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อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่าน เดนิเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.40 ชัว่โมง) หมูบ่า้นออนเซน็เล็กๆกลางหุบเขา ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมูบ่า้นนี้เดมิท ีเป็น

หมู่บา้นเหมอืงแร่มาก่อน หลังปิดการท าเหมอืงไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่

ประกอบดว้ย เรยีวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดรั้บการปลูกสรา้งตัง้แต่ปลาย

สมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภูมปิระเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า 

(ราคาไมร่วมคา่แชอ่อนเซ็น ราคาอยูท่ ี ่500-3000 เยน ท ัง้นีข้ ึน้อยูส่ถานทีบ่รกิาร) จากนัน้ชอ้ป

ป้ิง มติซุย เอา้ทเ์ลท ปารค์ เซ็นได พอรท์  (Mitsui Outlet Park Sendai Port) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.40 ชั่วโมง) มรีา้นคา้และชอ้ปของแบรนดด์ังกว่า 160 รา้น นอกจากนี้ภายในศูนยก์ารคา้ 

Tapio ทีม่รีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหบ้รกิารรวมถงึมอีาหารพืน้บา้นของดจีากภมูภาคโทโฮคุ อสิระ

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที ่ 23 กุมภาพนัธ ์ 2563 ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นทา่นไดเมยีว - ภูเขาซาโอะ - กระเชา้ลอยฟ้า ชม

ปีศาจหมิะ จเูฮยีว – อสิระเลน่สก ี- หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ – เมอืงฟุคชุมิะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 จากนัน้ท่านชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามว่า ดาเตะ มาซามเูนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกัน

เมือง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแม ้

ปัจจบุนัเหลอืเพยีงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนัน้ไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้ จากท าเลทีต่ัง้

ของบรเิวณปราสาท ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงามของเมอืงเซนไดได ้จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง 

ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

เมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลือกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรือฟาสต์ฟู้ ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส ์ไป

จนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นภเูขา

ไฟทีต่ัง้อยูเ่ป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภมูภิาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจังหวัดยา

มากาตะ และเป็นจดุหมายปลายทางหลักของนักทอ่งเทีย่วในการมาชมทัศนยีภาพอนังดงามตลอดทัง้

ปี จากนัน้น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ทีจ่ะพาคณุไตจ่ากดา้นลา่งของเขาซา

โอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ (Jizo) ในชว่งฤดูหนาวหมิะจะปกคลุมทั่วพืน้ทีเ่ป็นสขีาวโพลน ชมปีศาจ

หมิะ (Snow Monster) หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกว่า จูเฮยีว (Juhyo) ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสม

ของหิมะที่ตกลงมาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคลา้ยกับปีศาจ และในเวลา

กลางคนืยังมกีารเปิดไฟไลทอ์ัพเพิม่ความสวยงามอกีดว้ย อสิระใหท้่านเล่นสก ีณ ลานสกซีาโอะ รี

สอรท์ (Zao Onsen Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เป็นหนึง่ในสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของญีปุ่่ น ลานสกขีนาดใหญ่ทีม่กีจิกรรมใหเ้ล่นหลากหลายเหมาะทัง้กับผูท้ีม่ทีักษะ หรอืผูท้ีไ่ม่เคย

เลน่สกมีากอ่น ทีน่ีโ่ดง่ดังดว้ยคณุภาพของหมิะทีล่ะเอยีดเบาราวผงแป้ง หรอืทีเ่รยีกว่าพาวเดอรส์โนว ์

(Powder Snow) ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุดและอุปกรณ์ส าหรบัลานสก ี(***หมายเหตุ ลานสก ี

อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากในวนัทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวนตอ่การชมปีศาจหมิะ 

อาจปรบัไปยงัสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไปเลน่สกทีีอ่ ืน่ทดแทนดว้ยเชน่กนั) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) Zao Kitsune mura (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสนัุกจิง้จอกหลาย

หลายสายพันธ ์หลากส ีทีญ่ีปุ่่ นนัน้เชือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้ง่สารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้น

ความอุดมสมบูรณ์ ทีน่ี่แบ่งออกเป็นสองโซน คอืโซนสัตวท์ีอ่ยูใ่นกรง มทีัง้ แพะ แกะ กระต่าย มา้ 

สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดทีม่จี ิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชมความน่ารัก ขน

ฟตูัวนุ่มของสนัุขจิง้จอกตามอัธยาศัย ขอ้ควรระวงั เนื่องจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง แต่บาง

ตัวยงัมสีญัชาตญิาณเดมิอยู ่ดังนัน้ ควรปฏบิตัติามคูม่อืการทอ่งเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่องหมูบ่า้นแจก

ใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรอืสัมผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีห่รอือยู่ใน

สายตาเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ

สูเ่มอืงฟุคชุมิะ น าทา่นเขา้สโูรงแรม 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  URABANDAI ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์ 2563 สนามบนิฟุคชุมิะ ประเทศญีปุ่่ น - สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟคุชุมิะ ประเทศญีปุ่่ น 

10.10 น.     เหริฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8137 

15.25 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

ไมร่บัจอยแลนด ์
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิไทยหรอืไทยสมายดเ์ทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



TGFKS01 CHARTER FKS-FKS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TGFKS01 CHARTER FKS-FKS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TGFKS01 CHARTER FKS-FKS 

 

อตัราคา่บรกิารรวม :   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× 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 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เดนิทางขึน้ต า่ 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง E-

Mail 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง 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 
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 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(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 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคง

ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

ทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ 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)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
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2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

25 ทา่น  

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 เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บุหรี่/ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง 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 ไมเ่พยีงพอ 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 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวม

จ านวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
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