
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

\ 

 

 

 

 

SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY 7D5N 
PREMIUM BUSINESS CLASS KOYO 

กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2562  
 

 



 
 

สายการบนิไทย (TG) 
ลอ่งเรอืชมใบไมเ้ปลยีนส ีหบุเขา เกบเิก เยอืนมรดกโลกวนัจซูนจ ิ 

ยอ้นสูย่คุเฮอนั ณ หมูบ่า้นเอะสะช ิฟูจวิาระ 

สมัผสัความงานของแหลง่ออนเซ็นชอืดงั กนิซนั ออนเซ็น 

ชมความงานของ ปราสาททสรึงุะ หรอื ปราสาทไอส ึวาคามตัส ึ

เทยีวเมอืงฟุคชุมิะ สมัผสัประสบการณแ์ชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

เพลดิเพลนิจใุจกบัสวนนํา ขนาดใหญ ่Hawaiian Resort Spa 

นงักระเชา้ไฟฟ้า ชมความงามของใบไมเ้ปลยีนส ีณ เทอืกเขาซาโอ 

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทสีวยทสีุดของประเทศญปีุ่ น 

ชอ้ปปิงจใุจ ณ ถนนคลสิโรด และ มติซยุ เอา้เลท ปารค์ เซนได พอรท์ 

อสิระชอ้ปปิง หรอืทอ่งเทยีวเมอืงเซนได เต็มวนั  

Exclusive!! Business Class  

VIP Group รบัเพยีง 15 ทา่นตอ่กรุป๊ เทา่นนั!! 
Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ  

Taste!! Wanko Soba อาหารพนืเมอืงของโทโฮค ุ 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อุณหภูม ิ  

07-13 พฤศจกิายน 2562  79,888.- 9,900 7°C - 17°C  

14-20 พฤศจกิายน 2562 79,888.- 9,900 7°C - 17°C  

21-27 พฤศจกิายน 2562 79,888.- 9,900 3°C - 13°C  

28 พฤศจกิายน- 04 ธนัวาคม 2562  79,888.- 9,900 3°C - 13°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายุตํากวา่ 2 ปี (INFANT) 15,900 บาท/ทา่น** 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกด ์2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น.       พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทขีอง
บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 
 

วนัทสีอง สนามบนิเซ็นได – เมอืงอวิาเตะ - วดัจซูนจ ิ– ลอ่งเรอืเกบเิก - หมูบ่า้นเอะสะช ิฟจูวิาระ 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญปีุ่ น ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั นําท่านเดนิทางสู่



เมืองอวิาเตะ (Iwate) ตังอยู่ในภูมภิาคโทโฮคุ เป็นเมืองทมีีธรรมชาตสิวยงามและมีมรดกโลกที
น่าสนใจ ถ ืนําท่านสู ่วดัจซูนจ ิ(Chusonji Temple) ตังอยู่ในเมอืงฮริาซุม ิจ.อวิาเตะ เป็นสถานที
ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงทสีดุของเมอืงฮริาอซิมู ิกอ่ตังขนึในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานกิายเทน
ได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆ สบิกว่าหลังในพนืทขีนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกลูฟูจิ
วาระในปลายศตวรรษท ี12 ปัจจุบันจงึเหลอือาคารดังเดมิเพยีง 2 หลัง บรเิวณทตัีงของวัดชซูนจนัิน 
ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อกีดว้ย  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) พเิศษ เมน ูWanko Soba  

  โซบะทอ้งถนิของภูมภิาค ทมีลีกัษณะพเิศษ เตมิเสน้จนกวา่จะอมิ  

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เกบเิก (Geibikei) คือช่องเขายาว 2 กม. ซงึเกดิจากแม่นําซาเท็ตส ึ
ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูตระหงา่นกวา่ 50 ม. ชอื เกบ ิซงึแปลวา่ จมกูสงิโต นันมาจากหนิปูนทอียู่ใกล ้
ปลายสดุของชอ่งเขามรีปูร่างคลา้ยจมกูสงิโต นําทา่น ลอ่งเรอื ชมทัศนียภาพทงีดงามของนําตก กอ้น
หนิทน่ีาทงึ และถําหนิปูน ฯลฯ เมอืมาถงึครงึทางของการล่องเรอื คุณสามารถลงจากเรอืมาเดนิได ้มี
หนา้ผากวา้งใหญ่ซงึมรีูขนาดเล็กอยู่ ไฮไลท!์!! สามารถซอื อนุดามะ หรอื หนิโชคด ี และพยายาม
โยนหนิเหล่านันเขา้ไปในรู ถา้ทําสําเร็จก็จะหมายความว่า จะโชคด ีระหว่างการลอ่งเรอื คนพายเรอืจะ
รอ้งเพลงพนืบา้นชอืว่า เคยบ์โิออวิาเกะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิความงามของธรรมชาต ิตน้ไม ้ป่า
เขา ลําธาร คลอเคลา้ไปดว้ยเสยีงพลงเพราะๆ ในบางชว่ง ตามอธัยาศัย นําท่านสู ่หมูบ่า้นเอะสะช ิฟู
จวิาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) ทนีีจะเป็นหมู่บา้นโบราณในบรรยากาศประวัตศิาสตร์
สมัยเฮอัน เป็นสถานทสํีาหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทวี ีมากกว่า 200 เรอืงดว้ยกัน นอกจากจะเดนิชม
บรรยากาศสไตลย์อ้นยุคแลว้นัน ภายในยังมกีจิกรรมสนุกๆ อกีมากมาย เชน่ การแต่งกายเป็นขนุนาง
สมยัเฮอนั (มแีบบฟรแีละเสยีเงนิเพมิเตมิ) การแตง่กายแบบซามไูร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามไูร 
การลองฝึกยงิธนู นอกจากนียงัมโีซนถา่ยภาพแบบ ART 3 มติ ิอกีดว้ย  

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั MORIOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทสีาม เมอืงคะคโุนะดาเตะ – บา้นซามูไรโบราณทคีะคโุนะดาเตะ - กนิซงั ออนเซ็น - Sendai-Izumi 
Premium Outlet 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคะคโุนะดาเตะ (Kakunodate) ชม บา้นซามูไรโบราณทคีะคโุนะดาเตะ 
เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือทเีรยีกว่า บุเคะยะชกิ ิ(Bukeyashiki) และบา้นเรอืนของพ่อคา้ซงึ
ยังคงไดรั้บการอนุรักษ์เป็นอย่างดแีมเ้วลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ทําใหท้นีีไดรั้บฉายาว่า
เป็น เกยีวโตนอ้ย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลอืบา้นซามไูรทเีปิดใหเ้ขา้ชมเพยีง 6 หลัง และ
หากเดนิเลน่จนรูส้กึเมอืย กส็ามารถนังรถลากชมเมอืงไดด้ว้ย  

 เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนันนําท่าน เดนิเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา 
ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมูบ่า้นนีเดมิท ีเป็นหมู่บา้นเหมอืงแร่มากอ่น หลังปิดการทําเหมอืงไป 
ก็กลายมาเป็นหมูบ่า้นออนเซ็นอย่างเดยีว ทนีปีระกอบดว้ย เรยีวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทสีรา้งจาก
ไมห้ลายชนั ไดรั้บการปลูกสรา้งตังแต่ปลายสมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภมูปิระเทศ
อันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ท ี500-3000 เยน 
ทงันขีนึอยูส่ถานทบีรกิาร) จากนันชอ้ปปิง Sendai-Izumi Premium Outlet มรีา้นคา้และชอ้ปของ  
แบรนดดั์งกวา่ 160 รา้น นอกจากนีภายในศนูยก์ารคา้ Tapio ทมีรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหบ้รกิาร 

 รวมถงึมอีาหารพนืบา้นของดจีากภมูภาคโทโฮค ุอสิระใหท้่านชอ้ปปิงตามอธัยาศัย 

 เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั     

วนัทสี ี เมอืงไอสุ – ปราสาทสรึงุะ - เมอืงไอส ุ- หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ- ออนเซ็นเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโน
คาม ิออนเซ็น - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ- เมอืงฟคุชุมิะ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไมว่า่จะเป็นปราสาทหรอื
ตัวเมอืงทยีังคงสัมผัสไดถ้งึกลนิอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนีไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รอืงของออน
เซ็น อกีดว้ยนําท่านสู ่ปราสาทสรึงุะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่ง
เดยีวทยีังคงเอกลักษณ์ดังเดมิของญปีุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสวุา
คามัทซ ึตังอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมชีอืว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa 
Castle สรา้งขนึในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาท
เสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน เหลอืเพียง 5 ชนัเท่านัน HILIGHT!!! 
ปราสาทแห่งนี ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทยัีงทงิร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญีปุ่ น ทไีด ้
เลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทนี ี

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Touno hetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามทธีรรมชาตสิรา้ง
ขนึ โดยหนา้ผารมิแมนํ่าโอคาวะน ีถูกกดัเซาะโดยนําทไีหลผา่น กวา่จะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้น
ปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีสวยงาม ชอื โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถนิของไอส ึแปลว่า หนา้ผา 
และดว้ยรปูร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทดูีคลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทมีาของชอืโทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้
ผารปูเจดยี ์จากนันนําทา่นเยยีมชม สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) 
โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีวของญปีุ่ นทมีอีาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญปีุ่ นโบราณ อกีทัง



ตดิกันยังมจีุดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้รรีะหว่างทรีอรถไฟดว้ย HILIGHT!!! เพลดิเพลนิกับการ 
ออนเซ็นเทา้ อสิระใหท้่านผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูค ุ
(Ouchi Juku) บา้นโบราณทอีดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมอืหลายรอ้ยปีกอ่น เป็น
บา้นชาวนาญปีุ่ นโบราณทมีุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝังกนิระยะทางประมาณ 500 
เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมส่ะดวกสบาย 
หมูบ่า้นแห่งนีเป็นเสมอืนแหลง่ทพัีก ตังขนาบขา้งถนนหลักทมีชีอืว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นเีคยเป็น
เสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมอื พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจุจิูคุไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็น
เขตอนุรักษ์สงิปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซงึในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุ
ไดรั้บการบรูณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของทรีะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พนืเมอืง รา้นอาหารและทพัีก
แบบญปีุ่ นเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีว ปัจจุบันมนัีกทอ่งมาเยยีมชมหมู่บา้นนีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี นําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงฟคุชุมิะ (Fukushima) 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั  

ทพีกั SPA RESORT HAWAIIANS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิภาย สวนนํา ออนเซน และแหล่งบนัเทงิครบวงจรในธมีฮาวาย 
ภายในโรงแรมตามอธัยาศยั แตเ่ดมิเป็นเพยีงสวนสนุกอยา่งเดยีวเปิดตวัในปี 1966 นบัวา่เป็น
สวนสนุกแหง่แรกในประเทศญปีุ่ น ตอ่มาไดพ้ฒันาขนึเป็นรสีอรท์ดงึดูดนกัทอ่งเทยีวจาํนวน
มากมาเยอืน  (ราคาไมร่วมคา่เขา้สวนนํา และชมโชว ์หากลูกคา้สนใจสามารถซอืตวัไดห้นา้
งาน) 

 

วนัทหีา้ ภูเขาซาโอะ (นงักระเชา้ไฟฟ้า) -  ทา่เรอืชโิกม่า – อา่วมตัซชึมิ่า – วดัโกไดโดะ- วดัซูอกินัจ ิ
– วดัเอนสอึนิ – เซนได – ปราสาทอาโอบะ - ชอ้ปปิง ณ ถนนคลสิโรด 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟทีตังอยู่เป็นแนวกันพรมแดน
ระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมภิาคโทโฮคุ ทางฝังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมาย
ปลายทางหลักของนักทอ่งเทยีวในการมาชมทัศนยีภาพอนังดงามตลอดทังปี นําทา่นนัง กระเชา้ลอย
ฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ทจีะพาคณุไตจ่ากดา้นล่างของเขาซาโอะ (Zao) ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ 
(Jizo) การนังกระเชา้เคเบลิอันแสนสบายนีถอืเป็นอกีประสบการณ์ทยีอดเยยีม ทจีะทําใหค้ณุไดส้ัมผัส
กับทัศนียภาพของธรรมชาตทิอียูต่รงหนา้ทเีปลยีนแปลงไปในแต่ละช่วงฤดูกาล ตังแต่กอ้นหมิะทปีก



คลมุตน้ไมใ้นชว่งหนา้หนาว สูท่อ้งฟ้าอันสดใสในชว่งหนา้รอ้น ไปจนถงึพืชพรรณเขยีวขจใีนฤดูใบไม ้
ผล ิแปรเปลยีนไปเป็นสนํีาตาลแดงในฤดูใบไมร้ว่ง  

  เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

นําท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืชโิกม่า (Marine Gate Shiogama) เพอืล่องเรอืเฟอรรเีพอืชม อา่วมตัซึ
ชมิา่ (Matsushima Bay) ทตีดิอนัดับ 1 ใน 3 ววิทสีวยงามทสีดุของประเทศญปีุ่ น (Nihon Sankei) 
เป็นอา่วทเีต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกนัมากกวา่ 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนียังมตีน้สนญปีุ่ น
ขนึอยู่ดว้ยทําใหเ้กดิภาพทแีปลกตา ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 20-25 นาที จากนัน วดัโกไดโดะ 
(Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรอืมัตสชึมิะ เนืองจากตังอยู่ใน
ตําแหน่งทโีดดเดน่ ทําใหวั้ดแหง่นกีลายเป็นสัญลักษณข์องเมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรา้งขนึในปี 807 เป็นที
ประดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซงึกอ่ตังโดยพระสงฆท์กีอ่ตังวัดซอูกินัจ ิโดยรูปปันจะถูกนํามาให ้
ประชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี เดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนทมีชีอืเสยีง
ทสีุดในภมูภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบานเลอืนไวอ้ยา่งสวยงาม 
กอ่ตังครังแรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนิกายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในชว่งสมัยคามาคู
ระ วัดแห่งนีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมืองมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริเวณ
ทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถําตา่งๆท ีอดตีเคยเป็นสถานททีํา
สมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปันต่างๆ ไม่ไกลกันนัก นําท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) 
วัดแหง่นีรูจั้กคุน้เคยกนัในชอื วดัแหง่กหุลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตกทวี่ากันว่าเกา่แกท่สีดุ
ในญีปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขนึในปี 1646 เพอืไวทุ้กข์
และบชูาเทพ Mitsumune เทพแหง่ความเมตตาทเีสยีชวีติเมอือายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอส
และหนิตังอยู ่และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีาร์สําหรับนังทําสมาธ ิบรเิวณพืนทวีัดเป็นทตัีงของหลุม
ฝังศพ และรูปปันของขุนนางดาเตะหนุ่มขมีา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษ์ผูภ้ักดีทปีลดิชพีตายตามไป
ท่านชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) สรา้งขนึในปี 1600 โดยขุน
นางนามว่า ดาเตะ มาซามเูนะ สรา้งขนึสําหรับป้องกันเมอืง ปราสาทแห่งนีลอ้มรอบไปดว้ยแมนํ่า ภเูขา
และป่าซงึยังคงอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอืเพยีงเศษซาก แตกํ่าแพงหนิและประตูนัน
ไดรั้บการบรูณะขนึใหม่อกีครัง จากทําเลทตัีงของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ที
งดงามของเมอืงเซนไดได ้จากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิงทใีหญ่
ทสีดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตังแตอ่าหารทอ้งถนิหรอืฟาสตฟ์ู้ ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศูนยเ์กมส ์
ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอน HILIGT!!! สําหรับย่านนีคอื คาเฟ่นกฮกูฟุคโุระ (Fukuro Café) 
ตังอยูต่กึทอียูห่ลงัรา้น Gucci มคีา่เขา้ 1,200 เยน ซงึราคานรีวมกบัค่าเครอืงดมืแบบไมอ่นั โดยจะมนีก
ฮกูทถีกูฝึกจนเชอืงอยูห่ลากหลายสายพันธุ ์แตล่ะตัวลว้นมคีวามน่ารักทต่ีางกันไป ทสํีาคัญยังสามารถ
ลบูหรอืจับไดภ้ายในการดแูลของพนักงานผูช้ํานาญการ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอธัยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั     

วนัทหีก อสิระชอ้ปปิง หรอื ทอ่งเทยีวภายในเมอืงเซนไดตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 เซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทมีคีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่
ทสีดุของภมูภิาคโทโฮคดุว้ย อกีทังยังมเีครอืขา่ยของการคมนาคมทสีาํคญัหลายอยา่ง เชน่ สนามบนิ
นานาชาต,ิ ชมุสายรถไฟชนิคันเซน, รถไฟใตด้นิภายในเมอืง และท่าเรอืต่างๆ เป็นเมอืงทไีดรั้บฉายาว่า 
เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทัวเมอืงทเีต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรนื ทําใหม้จีุดชม
ซากุระและใบไมเ้ปลียนทีสวยงามอยู่ภายในเมืองหลายจุด เซนไดมีสถานทีท่องเทียวทีสําคัญ
หลากหลายทังปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปปิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆอกี
มากมาย อสิระใหท้่านท่องเทียวภายในเมืองเซนได ตามอัธยาศัย โดยมีไกด์ใหคํ้าแนะนําวธิีการ
เดนิทาง ***ไมม่รีถบสับรกิาร***  

สถานททีอ่งเทยีวภายในเมอืงเซนได 

 ซุยโฮเด็น สุสานอนัวจิติรทหีลับใหลของดาเตะ มาซามูเนะ บรรพบุรุษแห่งนครเซ็นได ทนีี
บูรณะขนึตามแบบสถาปัตยกรรมทีโด่งดังของโมโมยามะ ซงึมีการแกะสลักตกแต่งอย่าง
หรูหราและใชส้สีนัสดใส  



 พพิธิภณัฑเ์มอืงเซนได สถานทจัีดแสดงวัตถทุางประวัตศิาสตรท์สํีาคัญแห่งหนงึในตัวเมอืง
เซ็นได ภายในมกีารจัดแสดงสงิของเครืองใช ้อปุกรณ์การรบ อาวุธรูปแบบต่างๆของซามุไร
ยคุโบราณมากกว่า 1,000 ชนิ 

 ศาลเจา้โอซากฮิาจมิงักุ สรา้งขนึในปี 1607 โดยดาเตะ มาซามูเนะ เพอืบูชาเทพฮาจมิัง 
(Hachiman) เทพแหง่สงครามของชนิโตผูพ้ทิักษ์ประจําเมอืง 

 ถนนโจเซ็นจ ิหนงึในเหตุผลททํีาใหเ้ซ็นไดไดช้อืว่าเมอืงแห่งตน้ไมค้อืถนนโจเซ็นจทิมีแีนว
ตน้เคยากทิอดยาวแห่งนี บนถนนเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟเก๋ๆ  เหมาะกับการเดนิเล่นพักผอ่นชม
แนวตน้ไม ้

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคําตามอธัยาศยั 

ทพีกั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั      

 

วนัทเีจ็ด สนามบนิเซนได – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเซนได 

11.15 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG627 

16.05 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

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

โปรแกรมนไีมร่บัจอยแลนด ์
 

ฤดหูนาวในญปีุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สโีมงเย็นก็มดืแลว้ สถานทที่องเทยีวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลนืตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมอืแสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:   

รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 
10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการ
เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  



 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง (เนืองจากทางญีปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยนืวีซา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศญปีุ่ นไม่
เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการ
ยนืรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เดนิทางขนึตํา 30 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดินทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากทที่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนีงั ใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวทั้งหมดนีแลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง E-
Mail 

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทงัหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์งัหมด 



 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจํา

ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณ ีทงั

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

หมายเหต ุกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออก
ตัวเครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน  

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 40 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัธรุกจิ/ Business Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่าน
ไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 
เซนตเิมตร (18 นวิ)  

 กรณีทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที
สัมภาระนําหนักเกนิ (ท่านตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพัีก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซงึเป็นเหตกุารณ์ทนีอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทั
ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคภีัย ทังๆ ทสีายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายไปลว่งหนา้แลว้ 



4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางส่วนใหก้บัทา่น ในกรณี
ดังนี 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามททีาง
กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทสีถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้ว
ทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก
ระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี
/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครังทีตอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทียวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี4 ของการเดนิทาง รวม
จํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวัน
นันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


