
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศาลเจา้โทโชก ุ– หมูบ่า้นโบราณโออจูจิคู ุ 
หมูบ่า้นจิง้จอก  สดุหนาวที ่Snow Monster !! 
 วดัชชูอนจ ิ- กนิซงัออนเซน - ศาลเจา้ชโิองามะ 

อตัราคา่บรกิาร 

 

!!!!!!!!!!!! FREE WIFI ON BUS!!!!!!!!!!!!! 

**เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 8,000.-** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ และราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,900 บาท/ทรปิ 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ                      

23.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NEW GEN AIRLINES เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนินวิเจน แอรเ์วยส์  โดยเครือ่งบนิทีใ่ชจ้ะเป็นเครือ่งโบอิง้ B737-800 ทีน่ ัง่ช ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง

ละ 2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 
ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

6-11 มนีาคม 2562 39,900.- 39,900.- 39,900 36,900.- 9,000.- 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง   เซนได Sendai - ศาลเจา้โทโชก–ุ หมูบ่า้นโบราณ โออจูจิคู ุ        (-/L/D) 

02.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืง เซนได Sendai ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิทีพ่เิศษเชา่เหมาล า  

09.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทสรึกุะ(Tsuruga Castle) ถกูสรา้งขึน้ในปี 1384 มกีารเปลีย่นผูป้กครอง

มาหลายครัง้ในชว่งทีย่งัเป็นภมูภิาคอาอซิ ุและถกูท าลายลงหลังจากเกดิสงครามโบชนิ(Boshin war) 

ปี 1868 ซึง่เกดิการจลาจลตอ่ตา้นรัฐบาลสมยัเมจ ิท าใหส้ ิน้สดุยคุศักดนิายดึอ านาจท่านโทคุกาว่าโช

กนุ ตอ่มาปราสาทไดถ้กูฟ้ืนฟขูึน้มาใหมด่ว้ยคอนกรตีในปี 1960 เสร็จสมบรูณ์ในปี 2011 หลังคาเดมิ

ซึง่เป็นสเีทากลับกลายเป็นสแีดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ ้ากับปราสาทแห่งอืน่ในญี่ปุ่ น นักท่องเที่ยว

สามารถเขา้ชมภายในปราสาทและขึน้ไปยงัชัน้บนสดุเพือ่ชมววิของเมอืงเบือ้งล่าง และชมพพิธิภัณฑ์

เกีย่วกบัประวัตศิาสตรข์องปราสาท และวถิชีวีติของเหลา่ซามไูรในยคุกอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางไปชม หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออูจจิูค(ุOuchijuku) หมูบ่า้นนี้ในสมัยสมัยเอโดะ

เป็นเสมอืนแหล่งทีพั่กตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ (Shimotsuke) ถนนเสน้นี้เคย

เป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ ลักษณะของตัวบา้นเป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณที่มุง

หลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณ

http://bit.ly/2NMk5YE


ประมาณ 40 – 50 หลัง และเมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่

ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโอะอชุจิูคุไดรั้บการบรูณะ

ใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพั่กแบบญีปุ่่ นเพือ่

ดงึดูดนักท่องเทีย่วไดจ้ านวนมาก จุดเด่นของหมู่บา้นนี้ ไดแ้ก ่ทางน ้ าไหลสองฝ่ังถนนทีค่ั่นระหว่าง

บา้นและถนนใสมากจนมองเห็นตะไครน่ ้ า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม  

พกัที ่  Yaesu Ashinomaki Onsen Okawaso หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม   ZAO – Fox Village – Snow Monster !! - Sendai           (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00น.  หลังจากนัน้เดนิทางจากโรงแรม สูเ่มอืง Zao ดว้ยรถบสั โดยใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.ครึง่ 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ(Zao Fox Village) (รวมบตัรเขา้ชม) ตัง้อยูใ่กล ้

กบัเมอืงชโิรอชิใินภเูขาของจังหวัดมยิาก ิเปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี 1990 ภายในหมูบ่า้นมสีัตวน์านาชนดิ

กว่า 100 ตัว รวมถงึสุนัขจิง้จอก 6 สายพันธุท์ีว่ ิง่ไปมาไดอ้ย่างอสิระในพืน้ทีก่วา้ง ผูเ้ขา้ชมสามารถ

เขา้ถงึตัวสัตวต์่างๆไดอ้ย่างใกลช้ดิ และสามารถป้อนอาหารไดอ้กีดว้ย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให ้

อาหารดว้ยเชน่กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขา ZAO เป็นยอดเขาทีค่รอบคลุมพืน้ทีข่องเทอืกเขา ZAO ตาม

เสน้ทางเอคโคไ่ลน ์มคีวามสงูเหนอืจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,840 เมตร น าทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า 

(Ropeway) เพือ่ชืน่ชมความมหัศจรรยข์องสายลมจากไซบเีรยีทีพั่ดพาหมิะมาปกคลุมตน้สนจ านวน

มาก เกาะเป็นผลกึน ้าแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมอืนปีศาจในชดุขาวจงึท าใหถู้กกล่าวขวัญกันว่าเป็น 

“SNOW MONSTER” หรอื “ ปีศาจหมิะ ” ทัง้นีท้า่นสามารถเลอืกสนุกกบักจิกรรมต่างๆมากมายบน

เทอืกเขา ZAO ได ้อาทเิชน่ การเล่นสก,ี สโนวบ์อรด์, สโนวโ์มบลิ (ไมร่วมค่าเชา่ชดุสก ีอปุกรณ์สก ี

และครผููฝึ้กสอน) ซึง่เทอืกเขา ZAO นี้ถอืเป็นหนึง่ในเทอืกเขามชีือ่เสยีงในหมูนั่กเล่นสกทีีน่ยิมความ

ทา้ทาย มพีืน้ทีเ่ลน่สกกีวา้งใหญ่ขนาดเท่ากับสนามฟตุบอลจ านวนสีร่อ้ยกว่าสนาม เต็มไปดว้ยเนนิที่

สงูชนัทีเ่กดิจากการสรา้งสรรคข์องธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนได เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ เมืองแห่งนี้มี

ทัศนยีภาพของตน้ไมท้ีช่อุม่เขยีวเป็นแนวตลอดสายถนน ทวิทัศน์น ้าใสไหลรนิของแมน่ ้า ท าใหเ้มอืง

เซนไดไดส้มญานามวา่เป็น “เมอืงแหง่ตน้ไม”้  

ค า่    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่  Richmond Hotel Sendai หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  Chuson Temple – Ginzan Onsen – ช็อปป้ิง อจิบิงัโจ                           (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นสู ่วดัชูซนจ ิ(Chusonji Temple) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฮริาอซิมู ิ

(Hiraizumi) กอ่ตัง้ขึน้ในปี 850 เป็นวัดของพระพทุธศาสนานกิายเทนได ประกอบดว้ยอาคารตา่งๆสบิ

กว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจวิาระในปลายศตวรรษที่ 12 

ปัจจุบันจงึเหลืออาคารดัง้เดมิเพียง 2 หลัง และเยี่ยมชม วหิารทองค าสรา้งเสร็จในปี 1124 เป็น

โครงสรา้ง เพยีงหนึง่เดยีวในทศวรรษที ่12 ทีย่งัคงรักษาไว ้

 

   

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นมาถงึ Ginzan Onsen เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นทีเ่งยีบสงบในภเูขาของจังหวัดยามากาตะ ซึง่เดมิ

เป็นพืน้ทีร่อบเหมอืงแรเ่งนิทีไ่ดป้รับปรงุและพัฒนาใหม่ มชี ือ่เสยีงเป็นอันดับตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นว่า

เป็นเมอืงออนเซนทีส่วยงามทีสุ่ดดว้ยหอ้งพักแบบเรยีวกังทีเ่รยีงรายตามสองขา้งทางของแม่น ้าใจ

กลางเมอืงกนิซงัออนเซน ถกูจัดใหเ้ป็นเขตเดนิเทา้เทา่นัน้ เนือ่งจากถนนแคบ และไมม่ทีีส่ าหรับจอด

รถ จงึท าใหเ้มอืงแหง่นีเ้งยีบสงบมากขึน้  

                  

 

 

 

 



น าทา่นเขา้สู ่ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีง และใหญท่ีส่ดุของเมอืงเซนได น่ันคอื 'อจิบิงัโจ' เป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงในลม่ มหีลังคาตลอดแนว อยูต่ดิกบัสถานรีถไฟเซนไดและหา้ง Loft ยา่นนีป้ระกอบไปดว้ยถนน

หลายเสน้ มรีา้นคา้ต่างๆ มากมาย รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้

น่ารักๆ สไตลญ์ีปุ่่ น อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า รา้น 100 เยน เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  Richmond Hotel Sendai หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ฟรเีดย ์อสิระทกุทา่นตามอธัยาศยั               (B/-/-)         

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

  ใหท้า่นอสิระเต็มวัน (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

เมอืงฟกูชุมิะ(Fukushima) เป็นจังหวดัทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น 
ครอบคลมุพืน้ทีช่ายฝ่ังมหาสมทุแปซฟิิคมากกวา่ 150 กโิลเมตร ลกึเขา้ไปในภเูขาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู พืน้ที ่10% เป็นโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์ส่วนที่เหลอือกี 
90%(พื้นที่กวา้งในภาคตะวันตกของฟูกุช ิมะ รวมถึงภูเขา และเมืองประวัต ิศาสตร ์                        
อาอซิุ-วาคามัตส(ึAizu-Wakamatsu)ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชือ่เสยีงคอื ธรรมชาตทิีส่วยงามของภเูขาไฟ และน ้าพรุอ้น แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์
จุดชมซากุระ จุดชมใบไมเ้ปลีย่นส ีปราสาท สกรีสีอรท์ สวนสนุกแห่งแรกของญีปุ่่ น และส
ปารสีอรท์ฮาวายเอยีน 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า 

 ลสิเทล สก ีแฟนเทเชยี (Listel Ski Fantasia) ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณโรงแรม Hotel Listel 

Inawashiro ลานสกทีีน่ีเ้ป็นสถานทีจ่ัดการแขง่ขัน FIS World Cup Freestyle Skiing มาตัง้แต่ปี 

1988 นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีจ่ัดงาน FIS Freestyle World Championship ในปี 2009 อกี

ดว้ย เสน้ทางหลักบนทางลาดซึง่มคีวามลาดชนัเฉลีย่ 8 องศา นับว่าเป็นสถานทีเ่ล่นสกสี าหรับผูท้ี่

เร ิม่ตน้ และจัดว่าเป็นพืน้ทีเ่ล่นสกทีีเ่หมาะอยา่งยิง่ส าหรับครอบครัวทีม่เีด็ก (Kids Land) ทีล่สิเทล

นัน้ยงัมคีลาสสอนเลน่สกสี าหรับเด็ก  

 Inawashiro Lake (ทะเลสาบอนิะวะชโิระ) ทีน่ี่ถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของ

จังหวัดฟคุุชมิะ (Fukushima) ประเทศญีปุ่่ น โดยเฉพาะในชว่งฤดูหนาวของทุกปี เพราะทีน่ี่นอกจาก

จะมีทัศนียภาพที่สวยงามอันประกอบไปดว้ยทะเลสาบกวา้งใหญ่ที่เป็นฉากหนา้และภูเขาบันได 

(Bandai) ทีม่หีมิะปกคลมุเป็นฉากหลังแลว้ ทีน่ีย่งัมฝีงูนกเป็ดน ้าและหงสข์าวอกีหลายรอ้ยตัวทีอ่พยพ

หนหีนาวมาอาศัยอยูด่ว้ย 

 หมูบ่า้นโออจุ ิจกู ุหมูบ่า้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น 

เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 

500 เมตร มบีา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิคูไุดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโอะอชุ ิ

จคูไุดรั้บการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและที่

พักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

* *อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่  Richmond Hotel Sendai หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิฟกูชูมิะ – กรงุเทพฯ                      (B/-/-) 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิฟูกชูมิะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

10.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NEW GEN AIRWAYS  เทีย่วบนิเชา่เหมาล า   

15.05น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

 

* 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 ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

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 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 35 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไขและขอสงวน

สทิธิค์า่มัดจ าการจอง 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 



จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ 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 านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


