
 

 

 

 

 

 

 

 

SENDAI MATSUSHIMA FUKUSHIMA 5D3N 
PREMIUM GINZAN IN LOVE 

กําหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2562  - มนีาคม 2563 

 



สายการบนิไทย (TG) 
สนิสดุการรอคอย สายการบนิไทย บนิตรงลงเซ็นได  

ชมความงามของ ปราสาททสรึกุะ หรอื ปราสาทไอส ึวาคามตัส ึ

เทยีวเมอืงฟุคชุมิะ สมัผสัประสบการณแ์ชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

สมัผสัความนา่รกั ของสนุขัจงิจอก 

 นงักระเชา้ไฟฟ้า ชมปิศาจหมิะ หรอื Ice Monster ณ เทอืกเขาซาโอ 

อสิระเลน่สก ีทา่มกลางหมิะขาวโพลน 

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทสีวยทสีดุของประเทศญปีุ่ น 

ชอ้ปปิงจใุจ ณ ถนนคลสิโรด  

ไฮไลท!์!! รบัลมหนาวบรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้น กมิซงั ออนเซ็น 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อุณหภูม ิ  

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

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

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

21-25 ธนัวาคม 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 กมุภาพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

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

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

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



+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายตุํากวา่ 2 ปี (INFANT) 9,900 บาท/ทา่น** 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเซ็นได  

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

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 
 

วนัทสีอง สนามบนิเซ็นได ประเทศญปีุ่ น – ปราสาทสรึกุะ - เมอืงไอส ุ- หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ- ออนเซ็นเทา้ 
ณ สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซ็น - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงฟคุชุมิะ – แชอ่อนเซ็น 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญปีุ่ น ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั นําท่านเดนิทางสู ่  
เมอืงไอส ุ(Aizu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) เป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่า
จะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงทยีังคงสัมผัสไดถ้งึกลนิอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนีไอสยุังมมีนต์
เสน่หเ์รอืงของออนเซ็น อกีดว้ย 

 นําทา่นสู ่ปราสาทสรึกุะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดยีวทยัีงคง
เอกลักษณด์งัเดมิของญปีุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสญัลักษณแ์หง่เมอืงไอสวุาคามทัซ ึตังอยู่
ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีอืว่า ปราสาทคโุระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขนึ
ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนัก
และไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชนั เหลอืเพยีง 5 ชนัเท่านัน HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี 
ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทียังทงิร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญปีุ่ น ทไีดเ้ลือกปลดิชพี
ตัวเองลง ณ สถานทนีี 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) บา้น
โบราณทีอดีตเคยเป็นเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมอืหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่ น
โบราณทมีุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกันสองฝังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี
บา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี
เป็นเสมอืนแหลง่ทพัีก ตังขนาบขา้งถนนหลักทมีชีอืว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นเีคยเป็นเสน้ทางหลัก
ในการคมนาคมและการคา้ เมอื พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจุจูิคุไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สงิ
ปลกูสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซงึในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบูรณะ
ใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทรีะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พนืเมอืง รา้นอาหารและทพัีกแบบญปีุ่ นเพือ
ดงึดูดนักท่องเทยีว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยยีมชมหมู่บา้นนีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี จากนันนําท่านเยยีม
ชม สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 
นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีวของญีปุ่ นทมีอีาคารสถานทํีาจากหลังคาแบบญีปุ่ นโบราณ 
อกีทังตดิกนัยงัมจุีดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้รรีะหว่างทรีอรถไฟดว้ย HILIGHT!!! เพลดิเพลนิกับ
การ ออนเซ็นเทา้ อสิระใหท้่านผอ่นคลายตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Touno hetsuri) 



หรอื หนา้ผาลา้นปี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เป็นความสวยงามทธีรรมชาตสิรา้งขนึ โดย
หนา้ผารมิแม่นําโอคาวะนี ถูกกัดเซาะโดยนําทไีหลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จน
กลายมาเป็นววิทวิทัศนท์สีวยงาม ชอื โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถนิของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ย
รูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทดูีคลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทมีาของชอืโทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูป
เจดยี ์นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟคุชุมิะ (Fukushima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

 

วนัทสีาม หมูบ่า้นสนุขัจงิจอกซาโอะ – ภเูขาซาโอะ (นงักระเชา้ไฟฟ้า) - อสิระเลน่สก ีณ ลานสกซีาโอะ 
- เมอืงเซ็นได – ชอ้ปปิง ณ ถนนคลสิโรด 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสนุขัจงิจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) Zao Kitsune mura (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.20 ชัวโมง) มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสุนักจงิจอกหลาย
หลายสายพันธ ์หลากส ีทญีปีุ่ นนันเชอืว่าจงิจอกเป็นผูส้ง่สารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้น
ความอดุมสมบูรณ์ ทนีีแบ่งออกเป็นสองโซน คอืโซนสัตวท์อียู่ในกรง มทีัง แพะ แกะ กระต่าย มา้ 
สนัุขจงิจอก ซงึสามารถใหอ้าหารได ้กับโซนเปิดทมีจีงิจอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชมความน่ารัก ขน
ฟูตัวนุ่มของสนัุขจงิจอกตามอัธยาศัย ขอ้ควรระวงั เนอืงจากสนัุขจงิจอกถงึจะเป็นแบบเลยีง แต่บาง
ตัวยังมสีญัชาตญิาณเดมิอยู ่ดงันัน ควรปฏบิัตติามคูม่อืการท่องเทยีวททีางเจา้หนา้ทขีองหมู่บา้นแจก
ใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจงิจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีหรืออยู่ใน
สายตาเจา้หนา้ททีกุครัง ทังนีเพอืความปลอดภยัของตวันักทอ่งเทยีวเอง  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชวัโมง) เป็น
ภูเขาไฟทีตังอยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมภิาคโทโฮคุ ทางฝัง
จังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเทียวในการมาชมทัศนียภาพอัน
งดงามตลอดทังปี นําท่านนัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ทจีะพาคุณไต่จากดา้นล่าง
ของเขาซาโอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ ในช่วงฤดูหนาวหมิะจะปกคลุมทัวพืนทเีป็นสขีาวโพลน ชม
ปีศาจหมิะ (Snow Monster) หรือภาษาญีปุ่ นเรยีกว่า จูเฮยีว Juhyo ซงึเป็นนําแข็งทเีกดิจากจะ
สะสมของหมิะทตีกลงมาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคลา้ยกับปีศาจ และในเวลา
กลางคนืยังมกีารเปิดไฟไลท์อัพเพมิความสวยงามอกีดว้ย อสิระใหท้่านเล่นสก ีณ ลานสกซีาโอะ 
(Zao Onsen Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เป็นหนงึในสถานทเีกา่แกท่สีดุของ
ญปีุ่ น ลานสกขีนาดใหญ่ทมีกีจิกรรมใหเ้ลน่หลากหลายเหมาะทังกับผูท้มีทีักษะ หรอืผูท้ไีม่เคยเล่นสกี
มาก่อน ทนีีโด่งดังดว้ยคุณภาพของหมิะทีละเอยีดเบาราวผงแป้ง หรือทีเรียกว่า พาวเดอรส์โนว ์
(Powder Snow) ราคาไม่รวมค่าเชา่ชุดและอุปกรณ์สาํหรบัลานสก ี(***หมายเหตุ ลานสก ี
อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้เนอืงจากในวนัทสีภาพอากาศไม่เออือํานวนตอ่การชมปีศาจหมิะ 
อาจปรบัไปยงัสถานททีอ่งเทยีวอนืทดแทน โดยจะปรบัไปเลน่สกทีอีนืทดแทนดว้ยเชน่กนั) 



เดนิทางสู ่เมอืงเซ็นได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชวัโมง) และยังเป็นเมอืงทมีคีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทสีดุของภูมภิาคโทโฮคไุดรั้บฉายาว่า เมอืง
แห่งตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทัวเมอืงทเีต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน เซนไดมสีถานที
ท่องเทยีวทสํีาคัญหลากหลายทังปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปปิง และรา้นคา้
รา้นอาหารตา่งๆ อกีมากมาย จากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) ถนนสายชอ้ปปิงทใีหญ่
ทสีดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตังแตอ่าหารทอ้งถนิหรอืฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศูนยเ์กมส ์
ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอน อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทสี ี ซากปราสาทเซนได - ทา่เรอืชโิกม่า – อา่วมตัซชึมิ่า – วดัโกไดโดะ- วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสึ
อนิ – กมิซงั ออนเซ็น - เซ็นได 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

นําท่านชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
30 นาท)ี สรา้งขนึในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขนึสําหรับป้องกันเมือง 
ปราสาทแห่งนีลอ้มรอบไปดว้ยแมนํ่า ภเูขาและป่าซงึยังคงอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอื
เพียงเศษซาก แต่กําแพงหนิและประตูนันไดรั้บการบูรณะขนึใหม่อกีครัง จากทําเลทตัีงของบรเิวณ
ปราสาท ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทงีดงามของเมอืงเซนได 

ไดนํ้าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืชโิกมา่ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท)ี
เพอืล่องเรือเฟอรรเีพอืชม อา่วมตัซชึมิา่ (Matsushima Bay) ทตีดิอนัดบั 1 ใน 3 ววิทสีวยงาม
ทสีดุของประเทศญปีุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอา่วทเีต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 
200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนียังมีตน้สนญีปุ่ นขนึอยู่ดว้ยทําใหเ้กดิภาพทแีปลกตา ใชเ้วลาล่องเรือ
ประมาณ 50 นาท ี 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนัน วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอโุบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรอืมัตสชึมิะ 
เนอืงจากตังอยูใ่นตําแหน่งทโีดดเด่น ทําใหว้ัดแห่งนีกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรา้ง
ขนึในปี 807 เป็นทปีระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซงึกอ่ตังโดยพระสงฆท์กีอ่ตังวัดซอูกินัจ ิโดย
รูปปันจะถกูนํามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปีเดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัด
เซนทมีชีอืเสยีงทสีดุในภมูภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบานเลอืนไว ้
อย่างสวยงาม ก่อตังครังแรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนิกายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซน
ในชว่งสมัยคามาครูะ วัดแห่งนีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างด ี
โดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทาง   จะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถําตา่งๆท ีอดตีเคย
เป็นสถานทีทําสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปันต่างๆ ไม่ไกลกันนัก นําท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ 
(Entsuin Temple) วัดแหง่นรีูจั้กคุน้เคยกนัในชอื วดัแหง่กหุลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตก
ทวีา่กนัวา่เกา่แกท่สีดุในญปีุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขนึใน
ปี 1646 เพอืไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทเีสยีชวีติเมอือายุเพยีง 19 ปี 
ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตังอยู ่และดา้นหลงัวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์าํหรับนังทําสมาธ ิบรเิวณพนืที
วัดเป็นทตัีงของหลุมฝังศพ และรูปปันของขนุนางดาเตะหนุ่มขมีา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษ์ผูภั้กดทีี
ปลดิชพีตายตามไป จากนันนําทา่น เดนิเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดนิทาง



ประมาณ 2 ชวัโมง) หมูบ่า้นออนเซ็นเล็กๆกลางหบุเขา ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นนีเดมิท ี
เป็นหมูบ่า้นเหมอืงแร่มากอ่น หลังปิดการทําเหมอืงไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดยีว ทนีี
ประกอบดว้ย เรียวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทสีรา้งจากไมห้ลายชนั ไดรั้บการปลูกสรา้งตังแต่ปลาย
สมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภูมปิระเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า 
(ราคาไมร่วมค่าแชอ่อนเซ็น ราคาอยูท่ ี500-3000 เยน ทงันขีนึอยูส่ถานทบีรกิาร) ไดเ้วลาอัน
สมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเซ็นได (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)เพอืนําทา่นเขา้สูท่พีัก 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทหีา้  สนามบนิเซนได – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเซนได 

11.15 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG627 

16.05 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 

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

**โปรแกรมนไีมร่บัจอยแลนด*์* 
 

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

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิไทย หรอื ไทยสมายดเ์ทา่นนั*  

** ทงันหีากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทยีวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทเีป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซอืตวัภายในประเทศทกุครงั  เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 



บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:   

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

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

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

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการ
ยนืรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

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

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 15,000 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 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

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 ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 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 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิที
ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(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 ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระส่วนของคา่ใชจ้่ายที
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 ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ 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  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์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 

 

 

 

 


