
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     บนิตรงลงฟุคชุมิะ โดยสายการ New Gen Airways  

ทอ่งเทีย่วไมซ่ า้ใคร กบัเสน้ทางฟคุชุมิะ 
ชมหบุเขาเกบเิค (Geibikei Gorge) ทีค่ลา้ย "จมกูราชสหี"์(Lion's Snout) 

Ginzan Onsen หมูบ่า้นออนเซ็นโบราณกวา่รอ้ยปี 

ลอ่งเรอืชมความงามของอา่วมตัซชึมิะ 1 ใน 3 สดุยอดจดุชมววิ ของญีปุ่่ น  

 

FREE WIFI ON BUS 



อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 12,000.-**  

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร…์ สายการบนิ New 

Gen Airways เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟุคชุมิะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ ีEW… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

21-25 พฤศจกิายน 2561 42,900.- 42,900.- 9,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง   ฟคุชุมิะ – มยิาง ิ– วดัชูซนจ ิ– หบุเขาเกบเิค       (-/L/D) 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคุชมิะ ประเทศญปีุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง ) 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศ

ญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัและจบั 

09.00 น. เดนิทางสู ่มยิะง ิ(Miyagi) ตัง้อยูท่างตอนกลางของภูมภิาคโทโฮค(ุTohoku) มเีมอืงเซน

ได(Sendai) เป็นเมอืงหลวงซึง่เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของภูมภิาคนี้ดว้ย จงึเปรียบเหมอืนเป็น

ศนูยก์ลางของการเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในภมูภิาคนี้ มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีง่ดงามและมี

ชือ่เสยีงมากหลายแหง่เชน่ อา่วมตัสชึมิะ(Matsushima)ทีม่ชี ือ่เสยีงของววิอันงดงามตดิอันดับ 1 

ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัชูซนจ ิ(Chusonji Temple) ตัง้อยูใ่นเมอืงฮริาอซูิม(ิHiraizumi) 
เป็นสถานทที่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของพระพุทธศาสนานกิายเทนได ทีม่กีารสรา้งอาคารต่างๆกว่า
สบิหลังในพื้นทีข่นาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟจูวิาระ จงึเหลืออาคารดัง้เดมิ

เพยีง 2 หลังอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ คอื อาคารคอนจคิโิดะ(Konjikido) มลีักษณะคลา้ยกับ
ศาลทองค าของวัดคนิคะคุจ ิในเมอืงเกยีวโต และหอ้งโถงเคยีวโซะ(Kyozo Hall) ใชเ้ป็นพืน้ที่
ส าหรับเก็บคัมภรีท์างพระพทุธศาสนา ทีถ่กูสรา้งขึน้กอ่นอาคารคอนจคิโิดะถงึ 16 ปี 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

15.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาเกบเิค (Geibikei Gorge) ตัง้อยู่รมิแมน่ า้ Satetsu มคีวามยาว

ประมาณ 2 กโิลเมตร เต็มไปดว้ยเกาะแก่ง หนิผามากมาย กจิกรรมยอดนิยมคือ การน่ังเรือชม

ความงามไปตามล าธาร ใชเ้วลาราว 90 นาท ีโดยจะไดช้มความสวยงามของน ้าตก หนา้ผาหนิ ถ ้า 

รวมถงึยังสามารถใหอ้าหารปลาพรอ้มฟังเสยีงเพลงพื้นบา้นที่ขับกล่อมโดยคนพายเรือ ในช่วง

เดอืนธันวาคมถงึกมุภาพันธ ์ยงัมหีมอ้ไฟรอ้นๆ เสริฟ์บนเรอืชว่ยคลายความหนาวท่ามกลางหมิะอกี

ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก เมอืง  

พกัที ่ โรงแรม ...................................... หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



วนัทีส่าม   หบุเขานารโุกะ – กนิซงัออนเซน - โกะไดโด - ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิา่   (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.030 น. ออกเดนิทางสู ่หุบเขานารุโกะ (Naruko Gorge) เป็นหนึง่ในหุบเขาทีส่วยงามทีสุ่ดของ

ภูมภิาคโทโฮคุ ทุกปีในชว่งปลายเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายนทั่วทัง้บรเิวณหุบเขาจะงดงามดว้ย

สสีนัของใบไม ้นับวา่เป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีน่ยิมมากทีส่ดุของภมูภิาค จุดชมธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุ

คอืบรเิวณศาลา Narukokyo Resthouse เรือ่ยไปทางทศิตะวันตกของหุบเขา ทัศนียภาพที่มี

ชือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่คอืสะพานโอฟคุาซาว่า(Ofukazawa Bridge) ทีม่องเห็นไดจ้ากดาดฟ้าชมววิ

ทีต่ัง้อยูข่า้งศาลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ยามากาตะ (Yamagata) เป็นจงัหวดัทีม่พี ืน้ทีท่ ีใ่หญ่ทีสุ่ดในแถบ

ชายฝั่งทะเลญีปุ่่ น(Sea of Japan coast) ตัง้อยูท่ศิใตข้องภมูภิาคโทโฮคุ เมอืงหลัก คอื เมอืง

ยามากาตะ(Yamagata City) จังหวัดนี้มชี ือ่เสยีงของผลผลติทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอรร์ี ่

แหลง่น ้าพรุอ้น ความเป็นชนบท และความงามของธรรมชาต ิ

 น าท่านเทีย่วชม กนิซงัออนเซน (Ginzan Onsen) หมูบ่า้นออนเซ็นโบราณกวา่รอ้ยปี 

กลางหบุเขา ประวัตยิาวนานกวา่ 100 ปี เป็นเมอืงน ้าพรุอ้นทีเ่งยีบสงบในภเูขาของจังหวัดยามากา

ตะ ซึง่เดมิเป็นพืน้ทีร่อบเหมอืงแร่เงนิทีไ่ดป้รับปรุงและพัฒนาใหม่ มชี ือ่เสยีงเป็นอันดับตน้ๆของ

ประเทศญีปุ่่ นว่าเป็นเมอืงออนเซนทีส่วยงามทีส่ดุดว้ยหอ้งพักแบบเรยีวกังทีเ่รยีงรายตามสองขา้ง

ทางของแมน่ ้า เรยีวกังของทีน่ี่เป็นสไตลด์ัง้เดมิ ทีเ่ป็นอาคารไม ้3-4 ชัน้ ผสมผสานกับผนังปนูสี

ขาวสะอาดท าใหรู้ส้กึเหมอืนยอ้นกลับไปในอดตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โกะไดโด ( Godaido) เป็นจดุทีส่ามารถชมอา่วมัตสชึมิา่ไดท้ัง้หมด โกะ

ไดโดถูกสรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 807 ทว่าอาคารทีเ่ราเห็นในปัจจุบันนัน้ เป็นอาคารซึง่สรา้งขึน้ใหมใ่น

สมัยของซามูไรดาเตะ มาซามุเนะ ในปีค.ศ. 1604 ภายในอาคารมพีระพุทธรูปโกะไดเมยีวโอ

ประดษิฐานอยู่ ชือ่ของอาคารนี้จงึถูกเรยีกตามองคพ์ระประธานน่ันเอง การเขา้ชมองคพ์ระโกะได

เมยีวโอนัน้ ในรอบ 33 ปีจะมโีอกาสใหช้มเพยีงหนึง่ครัง้เทา่นัน้ สะพานสแีดงซึง่เชือ่มตอ่กบัโกะได

โดมีชือ่เรียกว่า ซุคะชบิะช ิ(เนื่องจากซีไ่มข้องสะพานแต่ละซีห่่างกันมากจนเกดิร่องใหญ่จน

มองเห็นดา้นล่าง) การขา้มสะพานนี้จะเดนิอย่างไม่ระมัดระวังไมไ่ด ้ทีน่ี่สามารถเขา้ชมไดโ้ดยไม่

เสยีคา่ใชจ้า่ย แตท่างเขา้จะปิดเวลาเย็น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่น ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิา่ สามารถชมหมูเ่กาะหนิปนูรปูรา่งแปลกตากวา่ 260 เกาะซึง่ตัง้เรยีง

รายกนัอยูท่ั่วไปในอา่วใหนั้กท่องเทีย่วไดจ้นิตนาการเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ รวมถงึเพลดิเพลนิไปกับ

รา้นขายของฝากพืน้เมอืงมากมายทีเ่รยีงรายอยูข่า้งทางเป็น 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาตทิีง่ดงาม

ของญีปุ่่ น 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กเมอืง  

พกัที ่ โรงแรม ...................................... หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้ชโิองามะ - SENDAI OUTLET – หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอก – ฟคุชุมิะ (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ชโิองามะ (Shiogama Shrine) เป็นศาลเจา้ชนิโตขนาดใหญ่ใจ

กลางเมอืงชโิองามะ ทางเขา้ของศาลเจา้เป็นบันไดสงูชนักว่า 200 ขัน้ขึน้ไปยังเนนิเขา เชือ่ว่ามี

อายมุากกว่า 1,200 ปีแลว้ ซึง่ถอืเป็นอดตีศาลเจา้ทีส่ าคัญทีส่ดุของภูมภิาค คุม้ครองชาวประมง

และการใหก้ าเนดิเด็กอยา่งปลอดภัย ภายในศาลเจา้ประกอบดว้ยอาคารโบราณทีส่รา้งในสมัยเอ

โดะ 15 หลัง ซึง่ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เซนได อซุิม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท SENDAI-IZUMI PREMIUM OUTLET 

ทีม่ขีนาดใหญ่ของภูมภิาคโทโชคุ แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก 

อาท ิMK MICHEL KLEIN, ELLE, COACH, GAS, HUS PUPPIES, KILPLING, LEVI’S, MISS 

SIXTY, NEXT, RAY-BAN, SAMSONITE ฯลฯ จากนัน้น าท่านมัสการ เจา้แมก่วนอมิ ทีเ่มอืงเซน



ได ซึง่มคีวามสงูถงึ 100 เมตร เป็นเจา้แมก่วนอมิปางยนืทีส่งูทีส่ดุในภมูภิาคนี้ สรา้งเป็นทีร่ะลกึใน

วาระครบรอบ 100 ปีเมอืงเซนได ภายในองคเ์จา้แมก่วนอมิอนัศักดิส์ทิธิต์กแตง่อยา่งงดงามดว้ยรปู

เจา้แมก่วนอมิตา่งๆ และ ตกแตง่อยา่งสวยงาม จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ อจิบิงัโจ แหลง่ชอ้ปป้ิงที่

อยู่ตดิๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปดว้ยถนนหลายเสน้ทีม่รีา้นคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถงึ

หา้งสรรพ สนิคา้ กบั สนิคา้ทีม่อียูห่ลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอก แหง่ซาโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยูใ่กลก้ับเมอืงชิ

โรอชิใินภูเขาของจังหวัดมยิาก ิเปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้นมสีัตวน์านาชนดิกว่า 

100 ตัว รวมถงึสุนัขจิง้จอก 6 สายพันธุ์ทีว่ ิง่ไปมาไดอ้ย่างอสิระในพื้นที่กวา้ง ผูเ้ขา้ชมสามารถ

เขา้ถงึตัวสตัวต์า่งๆไดอ้ยา่งใกลช้ดิ และสามารถป้อนอาหารไดอ้กีดว้ย แตก่็ควรระมดัระวังในการให ้

อาหารดว้ยเชน่กัน ในประเทศญีปุ่่ น สนัุขจิง้จอกเป็นสัตวท์ีส่ าคัญชนดิหนึง่ ตัง้แต่ระดับชาวบา้นมี

ความเชือ่วา่สนัุขจิง้จอกมวีญิญาณของเทพอนิารโิอคาม ิหรอืเทพเจา้ของศาสนาพทุธชนิโตอยู ่ซ ึง่

เป็นเทพแหง่ความอดุมสมบรูณ์ของการเกษตร(ขา้ว, ใบชา) และความเจรญิรุ่งเรอืง สัตวช์นดิอืน่ๆ

ภายในหมูบ่า้นทีส่ามารถพบเห็นได ้เชน่ กระตา่ย มา้แคระ แพะ เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัฟุคุชมิะ จังหวัดที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ที่

ภมูภิาคโทโฮค ุถอืเป็นอกีหนึง่จังหวัดทีแ่วดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไมว่่าจะเป็น

ภเูขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากุระ และใบไมเ้ปลีย่นส ีรวมถงึแหล่งท่องเทีย่วทางประวัตศิาสตร์

อยา่งเมอืงไอส ึวาคามัตส ึแถมทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่งผลไมส้ดทีม่รีสชาตหิวานอร่อยก าลังด ีจนไดรั้บ

ขนานนามวา่เป็นอาณาจักรผลไมเ้ลย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กเมอืง  

พกัที ่ โรงแรม ...................................... หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้ สนามบนิฟุคชุมิะ – สนามบนิดอนเมอืง         (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟคุชุมิะ 

10.00 น.     ออกเดนิทางจากสนามบนิฟุคชุมิะ โดยสายการบนิ New Gen Airways เทีย่วบนิ EW…  

15.30 น.     เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
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***หมายเหต*ุ** ดอกไมช้นดิตา่งๆมกีารบานและรว่ง ไมต่รงกนัในทกุปี หากเกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ 

ดอกไมย้งัไมบ่าน หรอื รว่งโรยตามสภาพอากาศกอ่นเวลา และท าใหด้อกไมไ้มส่วยงามดงัภาพ ทาง

บรษิทัฯ ขออนญุาตด าเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบือ้งตน้  เพือ่ใหร้ายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไป

ได ้โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่35 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 35 

ทา่น มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 35 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่



 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะ
สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 35 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่ / 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร ์                                                                           วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร

...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 
 

ล าดบั 
ค าน าหนา้ – ชือ่        
(ภาษาองักฤษ) 

นามสกลุ              
(ภาษาองักฤษ) 

วนัเกดิ                       
(ว/ด/ป) 

เลขที ่          
หนงัสอืเดนิทาง 

วนัหมดอาย ุ
หนงัสอืเดนิทาง 

ตวัอยา่ง MISS SUHANSA CHUMPHOLWONG 01/01/1988 AA4470524 1/1/2021 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีด

อืน่ๆ ..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

 

 


