
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SENDAI MATSUSHIMA FUKUSHIMA 5D3N 
PREMIUM GINZAN IN LOVE 

กาํหนดการเดนิทางเดือนธันวาคม 2562  - มนีาคม 2563 

 
สายการบนิไทย (TG) 

สิ3นสุดการรอคอย สายการบินไทย บนิตรงลงเซ็นได  
ชมความงามของ ปราสาททสึรุกะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ 

เที>ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผสัประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ 
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ 

สัมผสัความน่ารัก ของสุนัขจิ3งจอก 
 นั>งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหมิะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อสิระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน 
ล่องเรือชม อ่าวมตัซึชิม่า 1 ใน 3 ววิที>สวยที>สุดของประเทศญี>ปุ่น 

ช้อปปิ3 งจุใจ ณ ถนนคลสิโรด  
ไฮไลท์!!! รับลมหนาวบรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมู่บ้าน กมิซัง ออนเซ็น 

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิ
วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี>ยว อุณหภูม ิ  

07-11 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 1°C - 10°C  

21-25 ธันวาคม 2562 BUS1 35,888.- 8,900.- -1°C - 8°C  

21-25 ธันวาคม 2562 BUS2 35,888.- 8,900.- -1°C - 8°C  

21-25 ธันวาคม 2562 BUS3 35,888.- 8,900.- -1°C - 8°C  

11-15 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

11-15 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

11-15 มกราคม 2563 BUS3 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

18-22 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

18-22 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

25-29 มกราคม 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

25-29 มกราคม 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  

01-05 กมุภาพนัธ์ 2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

15-19 กมุภาพนัธ์ 2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

22-26 กมุภาพนัธ์ 2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

07-11 มีนาคม 2563 35,888.- 8,900.- -5°C - 0°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั#ง+ 
** ปล. ไม่มรีาคาเดก็ เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเดก็อายตํุ�ากว่า . ปี (INFANT) 9,900 บาท/ท่าน** 

ราคานี#ไม่รวมค่าทปิไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบนิเซ็นได  

20.00 น.       พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจา้หนา้ที�ของบริษทัคอยตอน
รับท่าน 

23.50 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG626 

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื>องดื>ม บนเครื>อง) 

 

วนัที>สอง สนามบินเซ็นได ประเทศญี>ปุ่น – ปราสาทสึรุกะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคา
มิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองฟุคุชิมะ – แช่ออนเซ็น 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญี� ปุ่น ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
เรียบร้อยแลว้ (เวลาที>ญี>ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย j ชั>วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื�อความสะดวกในการนดัหมาย
เวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี>ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื3อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า
ฝืนมโีทษปรับและจับ  

นาํท่านเดินทางสู่   เมืองไอสุ (Aizu) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) เป็นเมืองที�เตม็ไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่
ว่าจะเป็นปราสาทหรือตวัเมืองที�ยงัคงสัมผสัไดถึ้งกลิ�นอายของยคุสมยัโบราณ นอกจากนี� ไอสุยงัมีมนตเ์สน่ห์เรื�อง
ของออนเซ็น อีกดว้ย 

 นาํท่านสู่ ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแห่งเดียวที�ยงัคงเอกลกัษณ์ดั�งเดิม
ของญี�ปุ่นไว ้ปราสาทหลงัคาสีเเดงอนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามทัซึ ตั�งอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวา
คามทัซึ เดิมมีชื�อว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างขึ�นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิด
แผน่ดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทาํใหป้ราสาทเสียหายหนกัและไดมี้การบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั�น เหลือเพียง 5 
ชั�นเท่านั�น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี�  ถือเป็นอนุสรณ์สถานที�ยงัทิ�งร่องรอยของเหล่านกัรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยใน
ญี�ปุ่น ที�ไดเ้ลือกปลิดชีพตวัเองลง ณ สถานที�นี�  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เที>ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) บา้นโบราณที�อดีตเคย
เป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเมื�อหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี�ปุ่ นโบราณที�มุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ 
เรียงรายกนัสองฝั�งกินระยะทางประมาณ CDD เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40-50 หลงั ในอดีตสมยัเอโดะ 
การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี� เป็นเสมือนแหล่งที�พกั ตั�งขนาบขา้งถนนหลกัที�มีชื�อวา่ถนนชิโมสึเคะ 
ถนนเสน้นี� เคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เมื�อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็น
เขตอนุรักษสิ์�งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซึ� งในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะ
ใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที�ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื�นเมือง ร้านอาหารและที�พกัแบบญี�ปุ่ นเพื�อดึงดูด
นกัท่องเที�ยว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยี�ยมชมหมู่บา้นนี�กวา่ H.I ลา้นคนต่อปี  

จากนั�นนาํท่านเยี�ยมชม สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 
นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี�ปุ่นที�มีอาคารสถานีทาํจากหลงัคาแบบญี�ปุ่นโบราณ อีกทั�งติดกนัยงัมี
จุดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้ริการไดฟ้รีระหว่างที�รอรถไฟดว้ย HILIGHT!!! เพลิดเพลินกบัการ ออนเซ็นเท้า อิสระให้
ท่านผอ่นคลายตามอธัยาศยั  

เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Touno hetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นความสวยงามที�
ธรรมชาติสร้างขึ�น โดยหนา้ผาริมแม่นํ� าโอคาวะนี�  ถูกกดัเซาะโดยนํ� าที�ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็น
ลา้นปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทศัน์ที�สวยงาม ชื�อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ�นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และดว้ยรูปร่าง
หนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ที�ดูคลา้ยกบัเจดีย ์จึงเป็นที�มาของชื�อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดย์ี 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) 

คํ>า อสิระรับประทานอาหารคํ>าตามอธัยาศัย  

ที>พกั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

จากนั3นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่นํ3าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื>อว่าถ้าได้แช่นํ3าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงาม
และช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดขีึ3น 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที>สาม หมู่บ้านสุนัขจิ3งจอกซาโอะ – ภูเขาซาโอะ (นั>งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ - เมืองเซ็นได – ช้อป
ปิ3 ง ณ ถนนคลิสโรด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ3งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) Zao Kitsune mura (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.20 ชั�วโมง) มีอาณาบริเวณถึง HL,DDD ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนกัจิ�งจอกหลายหลายสายพนัธ์ หลากสี ที�ญี�ปุ่ นนั�น
เชื�อวา่จิ�งจอกเป็นผูส่้งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์ ที�นี�แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซน
สัตวที์�อยูใ่นกรง มีทั�ง แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนขัจิ�งจอก ซึ� งสามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดที�มีจิ�งจอกเดินไปมา 
อิสระใหท่้านชมความน่ารัก ขนฟูตวันุ่มของสุนขัจิ�งจอกตามอธัยาศยั ข้อควรระวัง เนื�องจากสุนขัจิ�งจอกถึงจะเป็น
แบบเลี�ยง แต่บางตวัยงัมีสญัชาติญาณเดิมอยู ่ดงันั�น ควรปฏิบติัตามคู่มือการท่องเที�ยวที�ทางเจา้หนา้ที�ของหมู่บา้นแจก
ใหอ้ยา่งเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือสมัผสัตวัสุนขัจิ�งจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�หรืออยูใ่นสายตาเจา้หนา้ที�
ทุกครั� ง ทั�งนี� เพื�อความปลอดภยัของตวันกัท่องเที�ยวเอง  

เที>ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง) เป็นภูเขาไฟที�ตั�งอยูเ่ป็น
แนวกนัพรมแดนระหว่าง Yamagata กบั Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝั�งจงัหวดัยามากาตะ และเป็นจุดหมาย
ปลายทางหลกัของนกัท่องเที�ยวในการมาชมทศันียภาพอนังดงามตลอดทั�งปี  
นาํท่านนั�ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ที�จะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ 
ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั�วพื�นที�เป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจหิมะ (Snow Monster) หรือภาษาญี�ปุ่นเรียกว่า จู
เฮียว Juhyo ซึ� งเป็นนํ� าแข็งที�เกิดจากจะสะสมของหิมะที�ตกลงมาจนก่อตวัเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กนั ดูราว
คลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคืนยงัมีการเปิดไฟไลทอ์พัเพิ�มความสวยงามอีกดว้ย  
อิสระให้ท่านเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ (Zao Onsen Ski Resort) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นหนึ� งใน
สถานที�เก่าแก่ที�สุดของญี�ปุ่ น ลานสกีขนาดใหญ่ที�มีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายเหมาะทั�งกบัผูที้�มีทกัษะ หรือผูที้�ไม่
เคยเล่นสกีมาก่อน ที�นี�โด่งดงัดว้ยคุณภาพของหิมะที�ละเอียดเบาราวผงแป้ง หรือที�เรียกว่า พาวเดอร์สโนว์ (Powder 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Snow) ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สําหรับลานสกี (***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี>ยนแปลงได้ เนื>องจาก
ในวันที>สภาพอากาศไม่เอื3ออํานวนต่อการชมปีศาจหิมะ อาจปรับไปยังสถานที>ท่องเที>ยวอื>นทดแทน โดยจะปรับไป
เล่นสกีที>อื>นทดแทนด้วยเช่นกัน) 
เดินทางสู่ เมืองเซ็นได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยาง ิ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง) และยงัเป็น
เมืองที�มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที�สุดของภูมิภาคโทโฮคุไดรั้บฉายาว่า เมืองแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะ
หลายแห่งทั�วเมืองที�เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื�น เซนไดมีสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัหลากหลายทั�งปราสาท วดัวา
อาราม หา้งสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปปิ� ง และร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย  
จากนั�นอิสระชอ้ปปิ� ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายชอ้ปปิ� งที�ใหญ่ที�สุดของเมือง มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย
ตั�งแต่อาหารทอ้งถิ�นหรือฟาสตฟ์ู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส์ ไปจนถึงแบรนดเ์นมระดบัไฮเอน อิสระใหท่้านชอ้ปปิ� ง
ตามอธัยาศยั 

เยน็  อสิระรับประทานอาหารคํ>าตามอธัยาศัย  
ที>พกั  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   
 
วนัที>สี> ซากปราสาทเซนได - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – กิมซัง ออนเซ็น - 

เซ็นได 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)  

นาํท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างขึ�นใน
ปี HZDD โดยขนุนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างขึ�นสาํหรับป้องกนัเมือง ปราสาทแห่งนี� ลอ้มรอบไปดว้ยแม่นํ� า 
ภูเขาและป่าซึ�งยงัคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แมปั้จจุบนัเหลือเพียงเศษซาก แต่กาํแพงหินและประตูนั�นไดรั้บการ
บูรณะขึ�นใหม่อีกครั� ง จากทาํเลที�ตั�งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ที�งดงามของเมืองเซนได 
ไดน้าํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกม่า (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 55 นาที)เพื�อล่องเรือเฟอรรี�
เพื�อชม อ่าวมัตซึชิม่า (Matsushima Bay) ที>ติดอันดับ z ใน { วิวที>สวยงามที>สุดของประเทศญี>ปุ่น (Nihon Sankei) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เป็นอ่าวที�เตม็ไปดว้ยเกาะหินเลก็ๆกระจายตวักนัมากกวา่ 200 เกาะและบนเกาะเลก็ๆนี�ยงัมีตน้สนญี�ปุ่นขึ�นอยูด่ว้ยทาํ
ใหเ้กิดภาพที�แปลกตา ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 50 นาที  

เที>ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5) 
จากนั�น วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเลก็บนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เนื�องจากตั�งอยูใ่น
ตาํแหน่งที�โดดเด่น ทาํให้วดัแห่งนี� กลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึ�นในปี 807 เป็นที�ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึ�งก่อตั�งโดยพระสงฆที์�ก่อตั�งวดัซูอิกนัจิ โดยรูปปั� นจะถูกนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 
33 ปี 
เดินทางสู่ วัดซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนที�มีชื�อเสียงที�สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิด
ทองและเพน้ท์สีประตูบานเลื�อนไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตั�งครั� งแรกในปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และได้ถูก
ดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ วดัแห่งนี� ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะได้
เป็นอยา่งดี โดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทาง   จะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์ และถํ�าต่างๆที� อดีตเคยเป็น
สถานที�ทาํสมาธิ ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรูปปั� นต่างๆ ไม่ไกลกนันกั  
นําท่านเขา้ชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแห่งนี� รู้จักคุน้เคยกันในชื�อ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอก
กุหลาบตะวนัตกที�ว่ากนัว่าเก่าแก่ที�สุดในญี�ปุ่นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป วดัสร้าง
ขึ�นในปี HZ]Z เพื�อไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที�เสียชีวิตเมื�ออายเุพียง H^ ปี ทางเขา้วดัมี
สวนมอสและหินตั�งอยู ่และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซีดาร์สาํหรับนั�งทาํสมาธิ บริเวณพื�นที�วดัเป็นที�ตั�งของหลุมฝัง
ศพ และรูปปั� นของขนุนางดาเตะหนุ่มขี�มา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษผ์ูภ้กัดีที�ปลิดชีพตายตามไป  
จากนั�นนาํท่าน เดินเล่น ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) หมู่บา้นออนเซ็น
เล็กๆกลางหุบเขา ประวติัยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นนี� เดิมที เป็นหมู่บา้นเหมืองแร่มาก่อน หลงัปิดการทาํ
เหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอยา่งเดียว ที�นี�ประกอบดว้ย เรียวกงัมากมายสไตลต์ะวนัตกที�สร้างจากไม้
หลายชั�น ไดรั้บการปลูกสร้างตั�งแต่ปลายสมยัไทโชถึงโชวะตอนตน้ สามารถสมัผสักบัภูมิประเทศอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของบา้นเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ที� 500-3000 เยน ทั#งนี#ขึ#นอยู่สถานที�บริการ) ไดเ้วลาอนั
สมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซ็นได (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง)เพื�อนาํท่านเขา้สู่ที�พกั 
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วนัที>ห้า  สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนได 
11.15 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบินที� TG627 
16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม 

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

**โปรแกรมนี3ไม่รับจอยแลนด์** 

 

ฤดูหนาวในญี>ปุ่ นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี�โมงเยน็ก็มืดแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี้ และถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะจะลื�นตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งมี เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตา
ได ้

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินไทย หรือ ไทยสมายด์เท่านั3น*  

** ทั3งนี3หากสายการบินไฟล์ทอนิเตอร์เกดิเที>ยวบนิล่าช้า ทางบริษัทจะรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที>
เป็นสายการบนิเครือเดยีวกนักับไฟล์ทอนิเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทาํการซื3อตั�วภายในประเทศทุกครั3ง  เพื>อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ� :   

รายการทวัร์สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสันาํเที�ยวญี�ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ HD ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั�นๆ เป็นหลกั จึง
ขอสงวนสิทธิb ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทางอ 

อตัราค่าบริการนี3รวม 

� ค่าตัcวเครื�องบินไป-กลบัตามรายการที�ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ� ามนั  

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พกัตามที�ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ    

� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ   

� ค่าเบี�ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที�ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 

อตัราค่าบริการนี3ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะต่างๆ ที�มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นร้องขอวีซ่าอีกครั� ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูที้�ประสงคพ์าํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี�ปุ่นประกาศใหย้ื�นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สาํหรับการยื�นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มีนํ�าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัcวเครื�องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคเุทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
 
เดนิทางขึ3นตํ>า 30 ท่าน หากตํ�ากวา่กาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มเพื�อใหค้ณะ
เดินทางได ้ทางเรายนิดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิb ในการงดออกเดินทางและ
เลื�อนการเดินทางไปในวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงื>อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง h วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทางภายใน ID วนั 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิb ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน  

� ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย hD วนั 

• หากไม่ชาํระมดัจาํตามที�กาํหนด ขออนุญาตตัดที�นั�ง ใหลู้กคา้ท่านอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชาํระเงินไม่ว่าจะทั"งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขและข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้
ทั"งหมดนี"แล้ว 

• หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื�อพนักงานขายมาทาง E-Mail 

• ส่งรายชื�อสํารองที�นั�ง ผู้ เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื�อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที�ยวทริปใด, วันที�ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธิUไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใช้ในการจองตัWว
เครื�องบินทั#งสิ#น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ#นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้หากไม่
มั�นใจโปรดสอบถาม 

เงื>อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ได้เงนิคืนทั3งหมด 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทั3งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

• กรุ๊ปที>เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที>ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที>มีการการันตีค่ามัดจําที>พกัโดยตรง หรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที>ยวบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ� ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณี ทั3งมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั3งหมด เนื>องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่าย
ในเที>ยวบินนั3นๆ 

หมายเหตุ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิb ที�จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิb  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั�งสิ�น 

ข้อมูลเพิ>มเติม เรื>องตั�วเครื>องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างที�สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที>นั>งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัcวเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตัcว REFUND ได)้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั�น  

ข้อมูลเพิ>มเติม เรื>องโรงแรมที>พกั 
� เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และห้องคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

� กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิb  
ในการปรับเปลี�ยน หรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพิ>มเติมเรื>องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

� สําหรับนํ� าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั�น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนที�โดนเรียกเกบ็เพิ�ม) 

� สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ� าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิb ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที�สมัภาระนํ� าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ชาํระในส่วนที�โดนเรียกเกบ็เพิ�ม) 

� ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี>ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที�พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม (ซึ>งเป็นเหตุการณ์ที>นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั 
ทั�งๆ ที�สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที�ท่านเดินทางท่องเที�ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั3งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิb ในการไม่
คืนค่าใช้จ่าย เนื�องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธิb ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั3งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงันี�  

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้เมืองห้าม
เดินทาง 

� กรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี>ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที>ประสงค์จะพํานักระยะสั3นในประเทศญี>ปุ่นไม่เกิน z� วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพื>อการท่องเที>ยว เยี>ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยื>นเอกสารในขั3นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื>อยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี>ปุ่น* ดงัต่อไปนี3 

1. ตัcวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. สิ�งที�ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี>ปุ่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี>ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ตํ�ากวา่ Z เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั�น 

3. ในขั�นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน HC วนั 

4. เป็นผูที้�ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้
ข่ายคุณสมบติัที�จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั3งหมดก่อนทาํการจอง เพื>อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที>จะเลื>อนการเดนิทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ3น ในกรณทีี>มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ {� ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิb การเกบ็ค่านํ� ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิb ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั�งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั�งหมด  

7. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั� งหนึ� ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื�องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหรี�  / ปลอดบุหรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูที้�พกั ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั�นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ h ท่าน ต่อหอ้งหรือห้องแบบ h เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก I หอ้ง คือ H หอ้งพกัคู่ และ H หอ้งพกัเดี�ยว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ�ม  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลาในการ
ท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ� งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ� งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั� งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท่้องเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ�าดื�มท่านวนัละ Hขวด ต่อคนต่อวนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที� 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบสันาํเที�ยวญี�ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ HD ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มิอาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั�นๆ
เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิb ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 


