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รายละเอียดการเดินทาง 
วันพุธที่ 8 เมษายน 63   สนามบินสุวรรณภูมิ 
19.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R  โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

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

21.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034 
วันพฤหัสฯที่ 9 เมษายน 63  สนามบินฮาเนดะ –ยามากาตะ – กินซังออนเซน็ – เก็บสตรอเบอร์รี่ - วัดยามาเด
ระ 
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ  ประเทศญี่ปุ่น  

น ำทุกท่ำนรับกระเป๋ำ และเปลี่ยนเครื่องเป็นเทอมินอลภำยในประเทศโดยรถบัสประจ ำสนำมบิน 
07.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินยามากาตะโดยเที่ยวบินท่ี JL175 
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินยามากาตะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

 

เดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ าพุร้อนท่ีเงียบสงบใน
ภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นท่ีรอบเหมืองแร่
เงินท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนท่ีสวยงามท่ีสุดด้วย
ห้องพักแบบเรียวกังท่ีเรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ า 

ทัศนียภาพเรียวกังของท่ีนี่เป็นสไตล์ดั้งเดิม ท่ีเป็นอาคารไม้ 
3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดท าให้รู้สึกเหมือน
ย้อนกลับไปในอดีต 
  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (1) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

  

น าทุกท่านสู่ สวนสตรอว์เบอร์รี ให้ท่านลิ้มรสผลไม้ท่ีปราศจากสารพิษสดๆจากต้น เด็ดกันจากขั้ว
เลือกเก็บเลือกทานกันตามอัธยาศัย ให้เต็มท่ีกับการมาเยือน 
  
พาท่านสักการะ วัดยามาเดระ วัดท่ีมีประวัติยาวนานกว่า
พันปี ตัววิหารงดงามมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โอบล้อม
ด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา คุณจะได้สัมผัสท้ังความเงียบ
สงบของวัดอันเก่าแก่และทัศนียภาพท่ีงดงามแห่งธรรมชาติ 
ไม่แปลกใจท่ีหลายคนจัดให้วัดชื่อดังแห่งเมืองยามากาตะ
แห่งนี้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ามาเยี่ยมชมมาก 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟต์ ณ โรงแรม (2)  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Active Resort Miyagi Zao หรือเทียบเทา่ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

  

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 63 ก าแพงหิมะ ซาโอะ Echo line – ชมซากุระแม่น  าชิโรอชิิ – เมืองเซนได ปราสาทอาโอบะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 
 

น าท่านชมก าแพงหิมะ ซาโอะ Echo line "เส้นทางแห่งหิมะ" 
ท่ีสวยงามจนน่าประทับใจ และหาดูได้แค่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
เท่านั้น ช่วงเวลาท่ีถนนสายเอคโค่ไลน์เปิดให้สัญจร เป็น
ช่วงเวลาท่ีหิมะจะทับถมกันจนเกิดเป็นก าแพงหิมะสูงกว่า 3-8 
เมตร นับว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวไฮไลท์แห่งฤดูใบไม้ผลิของ
เมืองซาโอะ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 
 

เดินทางสู ่แม่น  าชิโรอิชิ ชมดอกซากุระแสนสวยแห่ง  
“มิยะงิ” “ฮิโตเมะ เซ็มบง ซากุระ (Hitomesenbon 
zakura)” ท่ีแปลว่า มองครั้งเดียวเห็นพันต้น 
ท่ีโดดเด่นด้วยซากุระบานสะพร่ังงดงามอยู่ริมแม่น้ าชิ
โรอิชิ (Shiroishi River) ในจังหวัดมิยะงิ (Miyagi) นั้น 
คือจุดชมซากุระยอดนิยมของภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) 
ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพสวยๆและเดินชมถนนท่ีเรียง
รายไปด้วยซากุระกว่า 1,200 ต้น สัมผัสบรรยากาศ
การชมซากุระหรือ “ฮานามิ” ได้ด่ังคนญี่ปุ่น                          
* * จ านวนการบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ * 
*  
 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนได ชม ปราสาทอาโอบะ หรือ 
ปราสาท 
เมืองเซนได สร้างขึ้นในปี 1600 โดยท่านดาเตะ มาซามุเนะ 
ส าหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขา
อาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 
ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 
1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงท าให้ปัจจุบันเหลือเพียง
เศษซากก าแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากท าเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม 

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Monterey Sendai หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  

 
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 63  เข้าร่วมงานวิ่ง ชิบาตะ ซากุระ มาราธอน – ชมซากุระสวนฟุนะโอกะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 
น าท่านเดินทางไปเข้าร่วมงานวิ่ง ชิบาตะ ซากุระ มาราธอน  
รุ่นและระยะที่สามารถเข้าร่วม 
บุคคลท่ัวไป (อายุ 18 ปี ขึ้นไป) : 5KM / Half Marathon  
รุ่นมัธยมปลาย (อายุ 15-17 ปี) :  5KM  
รุ่นมัธยมต้น (อายุ 12-14 ปี) : 3KM 
รุ่นประถมปีท่ี 4-6 (อายุ 9-11 ปี): 2 KM  
Parent-Child Pair Run รุ่นประถมปีที่ 1-3 (อายุ 6-8 ปี) : 2KM 
Start time  
Half – บุคคลท่ัวไป : 09:30 – 12:00 (Cut off ภายใน 2 ชั่วโมงครึ่ง) 
5 KM – รุ่นมัธยมปลาย / บุคคลท่ัวไป : 10:00 – 10:50 (Cut off ภายใน 50 นาที)  
3 KM – รุ่นมัธยมต้น : 10:01 : 10:01 – 10:31 (Cut off ภายใน 30 นาที) 
2 KM – รุ่นประถมปีที่ 4-6 : 09:33 – 10:03 (Cut off ภายใน 30 นาที) 
2 KM – Parent-Child Pair Run รุ่นประถมปีที่ 1-3 : 09:36 – 10:06 (Cut off ภายใน 30 นาที) 

 

เที่ยง  มีบริการอาหารกลางวันงา่ยๆแบบเบนโตะ (7) 
13:00 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สวนฟุนะโอกะ เป็น 1 ใน 100 จุด 

ชมซากุระท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่นท่ีปลูกต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น 
และท่ีนี่ยังมีความพิเศษตรงที่มีรถรางสโลปคาร์วิ่งผ่านสวน
ซากุระเป็นภาพท่ีสวยงามตรึงใจนักท่องเท่ียวอีกด้วย 
** จ านวนการบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** 

15:00 น าท่านเข้าท่ีพัก โรงแรม Monterey Sendai หรือเทียบเท่า  

เพื่ออิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
เย็น             *** อิสระรับประทานอาหารเย็น ไม่มีบริการอาหารเย็น 
ให้ท่านได้ใช้เวลาช่วงเย็นพักผ่อนหรือช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจวได้อย่างอิสระ *** 

เนื่องจากโรงแรม อยู่ ใกล้สถานีเซนได และ อิ จิบังโจว 
แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองเซนไดท่ีรวมห้างสรรพสินค้า และ
ร้านขายของไว้หลากหลาย ท้ังร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้าน
เกมส์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 



 

 

 

 

  

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 63 ตลาดปลาชิโอกามะ - อ่าวมัตสึชิม่า (วิหารโกไดโดะ/วัดเอ็นสึอิน) – ช็อปป้ิง 
Mitsui outlet 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชิโอกามะ (Shigogama) ท่ี เรียกได้ว่าเป็น “เมืองแห่งซูชิ” เลยทีเดียว 
เนื่องจากมีอัตราร้านซูชิต่อจ านวนประชากรสูงที่สุดในญี่ปุ่น  
ท่ีตลาดปลาชิโอกามะ ตามถนนหนทางมีร้านซูชิที่ใช้วัตถุดิบจากอาหารทะเลสดๆที่จับได้จากฝั่ง
ทะเลซันริคุ (Sanriku Offshore) อยู่เป็นจ านวนมาก และท่ีตลาดขายส่งผลิตภัณฑ์ประมงชิโอกามะ 
(Shiogama Seafood Wholesale Market) นักท่องเท่ียวสามารถน าเอาปลาและอาหารทะเลอื่นๆ ท่ี
ซื้อในตลาด มาให้ทางร้านปรุงเป็นอาหารชุดหรือเป็นไคเซ็นด้ง (ข้าวหน้าอาหารทะเลสดๆ) ส าหรับทาน
ในตลาดได้เลย (ข้อมูลจาก JNTO)   
จากนั้นเดินทางสู่อ่าวมัตสึชิม่า เข้าชมวิหารโกไดโดะ เป็นวัดในพุทธศาสนานิกาย Rinzai Myoshinji 
ตั้งอยู่ในมัตสึชิมะของจังหวัดมิยากิ เนื่องจากภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ดังนั้นท่ีนี่จึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน
สามของสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น อาคารดั้งเดิมสร้างในปี 807 และได้ถูกสร้างใหม่ในปี 1604 กล่าว
กันว่าท่ีนี่เป็นอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเขตพื้นท่ีโทโฮคุ ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ และท่ีนี่ได้รับการ
จดทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒรธรรมท่ีส าคัญ จากนั้นชม วัดเอ็นสึอิน ซึ่งเป็นวัดหนึ่งในสามวัดท่ีมี
ทิวทัศน์งดงามท่ีสุดของญี่ปุ่นและได้ถูกเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของเมืองเพราะท่ีนี่
เป็นสถานท่ีผ่อนคลายในบรรยากาศของเซน ทางด้านซ้ายของประตูหลักเป็น Kannon พิธีแต่งงาน ซึ่ง
พูดกันว่าให้โชคแก่ผู้ชายและผู้หญิงผู้ท่ีมีปัญหาเรื่องความรัก (ข้อมูลจาก Japanhoppers) 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (9) 

จากนั้นอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ Mitsui Outlet 
Park Sendai Port ท่ีประกอบไปแบรนด์สินค้ายอดนิยม
มากมาย อาทิเช่น COACH , FURLA , MICHALE KORS , 
GAP , adidas , Reebok , Nike , Asics , Onitsuka , Under 
Armour , Le Creuset , Puma , Roxy , Vans เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีฟู้ดคอร์ดท่ีรวบรวมร้านอาหารไว้หลากหลายให้ท่าน
สามารถเลือกซื้อได้อย่างเต็มท่ี 

 
17.30 น. น าทุกท่านเช็คอินท่ีสนามบินยามากาตะ 
19.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะโดยเที่ยวบินท่ี JL178 
20.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 



 

 

 

 

  

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 63 สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูม ิ
00.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินท่ี JL033 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

++++++++++++ THANK YOU VERY MUCH ++++++++++++ 
อัตราค่าบริการทัวร์ 

** ราคาเด็กทารก อายุไมเ่กิน 2 ขวบ  ท่านละ 9,500 บาท ** 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเพ่ิมราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณผีู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ** 
ท่านที่ไม่สมัครรายการวิ่ง อายุต่ ากว่า 15 ปี ลด 300 บาท / อายุ 15 ปี ขึ นไป ลด 1,000 บาท 
 

 
 
 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 
ปี เสริมเตียง 

เด็กอายุต่ ากว่า 5 
ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่าน

ละ 
วันที่ 8 - 13 เมษายน 2563 61,900.- 61,900.- 47,500.- 

11,500.- 
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 35,900.- 35,900.- 26,900.- 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 
รวม 
* ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ  * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ  *  ค่ าภ าษี น้ า มั น
เชื้อเพลิง   
* ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ * ค่าไกด์ไทยน าเที่ยวตลอดรายการ   * ค่าภาษีสนามบิน
  
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง * ค่าอาหารตามรายการ 9 ม้ือ   * ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท      *  ค่ า กิ จ ก ร ร ม
มาราธอน 
ไม่รวม 
* ค่าท าหนังสือเดินทาง     * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, 
ซักรีด 
* ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด * ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับภาษี) 
 
 



 

 

 

 

  

 
 

1. ในการจองทัวร์ ต้องช าระค่ามัดจ าท่านละ 15,000 บาท หรือช าระท้ังหมด ภายหลังจากจองภายใน 1 วัน  
* หลังช าระเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิเพื่อขอคืนเงินค่ามัดจ า  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 25 กุมภาพันธ์ กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการบอกยกเลิกการเดินทาง  
* กรณีที่ยกเลิกหลังช าระยอดเต็มแล้ว เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  
* กรณีที่ยกเลิก ตั้งแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
* กรณีที่ไม่สามารถออกทัวร์ได้ ทางบริษัทฯ คืนเงินมัดจ าและอื่นๆเต็มจ านวน 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับ
เอกสาร และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงท าการช าระค่ามัดจ าแล้วเท่านั้น 
มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 

1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได้ การ
ยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายท้ังนี้
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น 
ค่าธรรมเนียมการวางมัดจ า ตั๋วเคร่ืองบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี  

2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น  

3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, 
สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจ า หรือ ซื้อขายแบบมี
เงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบิน
พิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

4. ในกรณีที่ช าระคา่ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
 
หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผู้เดินทาง ต่ ากว่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง  
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางส าหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ใน

การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การ

ยกเลิกเท่ียวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการ
ประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)  

เงื่อนไขการจอง ช าระค่าบริการ และยกเลิก 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง 

 



 

 

 

 

  

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว  

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง  

7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว 
ตามท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด  

8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น  (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย.2556) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น  ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด 

บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านัก

ระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

เงื่อนไขส าคัญ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางท าสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ  และหากผู้เดินทางที่มี
จุดประสงค์ในการลักลอบเข้า ประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะท าการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีต ารวจ และแจ้งกอง
ตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้าม เดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับ
ประเทศไทย จะถูกต ารวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท  และถูกกักขังตามกฎหมาย ทันทีที่กลับถึงประเทศ 

- บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางส าหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ  แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคล   ในกรณี
บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ** ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะน าให้   ผู้เดินทางซื้อ
ประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาทเท่านั้น  ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 



 

 

 

 

  

 


