
 

 

รหัสทัวร JWL1901703 
ทัวรญ่ีปุ�น PRO OPENING SENDAI 5 วัน 3 คืน [TG] 
 
ชมความสวยงามของอาวมัตสึชิมะ วิหารทองคํา วัดชูซอนจิ หุบเขานารุโกะ หมูบานโออุจิจูกุ 

ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ บึงน้ํา 5 สี หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ ซากปราสาทอาโอบะ  

มิตซุยเอาทเลต พารค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น.      พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สายการบิน

ไทย 
มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยตอนรับทาน 

23.50 น.      ออกเดินทางสูสนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย THAI AIR-
WAYS  

  เท่ียวบินที่  TG626 
 

 
 
 
 
 
 

 
วันที่สอง สนามบินเซนได-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอาวมัตสึชิมะ-อิวาเตะ-วิหาร

ทองคํา วัดชูซอนจิ-ลองเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ  
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ�น ผานข้ันตอนการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตให
นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับ
และจับ***     (เวลาท่ีญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง)  กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
นําทานเดินทางสู มัตสึชิมะ(Matsushima) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมาต้ังแตสมัยอดีต 
และในปจจุบันยังคงความงามน้ัน
เอาไว ในปค.ศ.2013 อาวน้ียังไดรับ
รางวัล “อาวท่ีงดงามที่สุดในโลก” 
และเปนอาวแรกของประเทศญี่ปุ�นที่
ไดรับรางวัลน้ี ท่ีอาวมัตสึชิมะมีหมู
เกาะนอยใหญจํานวนกวา 260 เกาะ
ต้ังอยูในและนอกอาว ความกวางใหญ
ของทิวทัศนหมูเกาะ และสีตางๆท่ีคอนทราสตกันทําใหวิวท่ีน่ีเปนสถานท่ีหาม
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พลาดท้ังในอดีตและปจจุบัน นําทานเดินทางสูทาเรือชิโกมา เพ่ือลองเรือเฟอรร่ีชม
ความงดงามของอาวมัตสึชิมะ ใชเวลาลองเรือประมาณ 25-30 นาที จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองอิวาเตะ นําทานเดินทางสูวิหารทองคํา วัดชูชอนจิ วัดแหงน้ี
ต้ังอยูบนภูเขาภายใตรมเงาของภูเขาคันซาน เมืองฮิราอิซูม ิเปนวัดพุทธนิกายเทน
ไดที่เกาแกและมีช่ือเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของญ่ีปุ�น ไฮไลทของทางวัดที่เปน
สถานท่ีข้ึนช่ือและโดงดังที่สุดน่ันก็คือ วิหารทองคําอันศักด์ิสิทธ์ิที่ทางวัดไดสราง
อาคารไมขนาดใหญครอบวิหารทองคําไวอีกทีเพ่ือป�องกันความเสียหาย  

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานลองเรือชมความงาม หุบเขา Geibikei (เกบิเก) สถานที่ทองเที่ยว
ช่ือดัง 
 
 
 
 
 
 
 

 
ของจังหวัดอิวาเตะ และเปนสถานที่พักผอนทางธรรมชาติที่ไดรับความนิยมมา
ต้ังแต สมัยเมจิ หุบเขาเกบิเกเปนเขาหินปูนสูงชัน มีแมน้ําซะเท็ทสึ (Satetsu 
River) ที่ไหลจาก เทือกเขาคุริโคมะ
ผานกลางผาหินที่สูงถึง 50 เมตร เปน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ตลอดสองฝم�งลําน้ําเต็มไปดวย
ทัศนียภาพของป�าไมธรรมชาติ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขานารู
โกะ เปนหน่ึงในหุบเขาที่สวยงามท่ีสุด
ของภูมิภาคโทโฮคุ ต้ังอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมิยากิ หางจากเซนไดประมาณ 70 กิโลเมตร และ
หางจากนารูโกะออนเซนเพียง 2 กิโลเมตรเทาน้ัน ทุกปในชวงปลายเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายนทั่วทั้งบริเวณหุบเขาจะงดงามดวยสีสันของใบไม นับวาเปนจุดชมใบไม
เปล่ียนสีที่นิยมมากท่ีสุดของภูมิภาคเลยทีเดียว 



 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่    SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่สาม เสนทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกชิคุนมะ-หมูบานโออุจิจูกุ - หมูบานจ้ิงจอกซา

โอะ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางชม เสนทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ เปนถนนท่ีมีความยาวท้ังส้ิน 
28.7 กิโลเมตรและมีความสูงประมาณ 1,350 เมตรซ่ึงไหลไปตามเทือกเขา 
Azuma จากน้ําพุรอน Takayu ในจังหวัดฟูกูชิมาถึง Tsuchiyotsumo ผาน 
Jodoi-hei ช่ืออยางเปนทางการของเสนทางภายใตกฎหมายถนนคือจังหวัดฟูกู
ชิมาเสนทางหมายเลข 70 Fukushima Agatsuma Ura Bandai Line ซ่ึงมัก
เรียกวา Bandai Azuma Skyline หรือ Bandai Azuma Road  จากน้ันนํา
ทานชม ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ บึงน้ํา 5 สี ต้ังอยูในอุทยานแหงชาติ Bandai-
Asahi ในจังหวัดฟุคุชิมะ ทะเลสาบแหงน้ีเปนแหลงรวมแหลงน้ําจากบึงหลักๆถึง 
9 บึง ในแตละบึงก็จะสีสันที่แตกตางกันไปดวย ข้ึนอยูกับชวงเวลา สภาพอากาศ 
และปจจัยตางๆ 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางชม หมูบานโออุจิ จูคุ เปนบานญ่ีปุ�นแบบโบราณอยูติดถนน
หลักที่มีช่ือวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและ
การคาเช่ือมตอระหวางAizu ในอดีตเปนที่พักเหลาโชกุนรวมท้ังขุนนาง ปจจุบัน
ไดรับการบูรณะใหม มีรานขายของที่ระลึก ขายสินคาพ้ืนเมือง และรานอาหาร
แบบญ่ีปุ�น จากน้ันเดินทางสู หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ (Zao Fox 
Village) ต้ังอยูใกลกับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยางิ เปดใหเขาชมต้ังแตป 
1990 ภายในหมูบานมีสัตวนานาชนิดกวา 100 ตัว รวมถึงสุนัขจ้ิงจอก 6 สาย



 

 

พันธุท่ีว่ิงไปมาไดอยางอิสระในพ้ืนท่ีกวาง  โดยภายใน Fox Village แหงน้ีจะ
แบงออกเปน2โซน ไดแก Cage Zone และ Pasture Area อิสระให
ทานชมความนารัก ขนฟูๆ ของเจาสุนัขจ้ิงจอกตามอัธยาศัย แตมีขอควร
ระวัง เน่ืองจากสุนัขจิ้งจอกบางตัวน้ันมีสัญชาติญาณเดิม อาจจะดุรายและ
ไมคุนชินกับผูมาเยือน นักทองเที่ยวทุกทานควรปฏิบัติตามกฎอยาง
เครงครัด และเพ่ือความปลอดภัยไมควรสัมผัสกับสุนัขจ้ิงจอกโดยท่ีไมมี
เจาหนาท่ีคอยดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย  
พักที่    SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่ส่ี  เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจาแมกวนอิม วัดไดคันนอน-มิตซุยเอาทเล็ตปารค เซ็นได พอรท-
ชอปปم�งยานอิจิบันโจ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
นําทานเดินทางสู ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) สรางข้ึนในป 1600 โดย
ขุนนางศักดินา Date Masamune สําหรับป�องกันเมือง โดยเลือกสรางป�อม
ปราการไวบนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองดานลาง ในชวง 400 ป
หลังยุคศักดินาถูกตอตานในชวงสมัยเมจิ เกิดไฟไหมในป 1882 และโดนระเบิดใน
ป 1945 จึงทําใหปจจุบันเหลือเพียงเศษซากกําแพงหินดานนอก และหอรักษา
ความปลอดภัย จากทําเลท่ีต้ังของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง
ดานลางท่ีงดงาม จากน้ันนําทานเดินทางสุ เจาแมกวนอิมวัดไดคันนอน ทานจะได
พบกับรูปปم�นเจาแมกวนอิมขนาดใหญ (ไมรวมคาข้ึนลิฟท) ใหทานไดขอพรตาม
อัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู “มิตซุยเอาทเลต พารค” เปนอีกหน่ึงสถานท่ีชอปปم�งท่ี
ญ่ีปุ�น ที่ปกติจะลดราคาสินคาอยูระหวาง 30% - 80% เปนแหลงท่ีรวบรวมสินคา
แบรนดเนมหลายย่ีหอ ทั้งสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอร 
นอกจากน้ียังเปนเอาทเล็ทที่มีรานขายยาแหงแรกในญี่ปุ�นที่ไดรับความนิยมทั่ว
ประเทศมาเปดรานอยูอีกดวย จากน้ันนําทาน ชอปปم�งยานอิจิบันโจ ตลอดสองขาง
ทางของถนนน้ันเต็มไปดวยรานคามากมาย เชน ช็อปของแบรนดเนมตางๆ ราน
ขายสินคาแฟช่ันพวกเส้ือผา รองเทาเคร่ือง ประดับ รานขายยา รานขายสินคา 
100 เยน ตลอดจนรานอาหารตางๆ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย  
พักที่    SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันทีห่า       สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
11.15 น.     ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินท่ี 
TG627 
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความ
ประทับใจเต็มเปم�ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

ราคาไมรวมต๋ัว
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

16-20 พฤศจิกายน 62 28,999 22,999 8,900 
23-27 พฤศจิกายน 62 29,999 23,999 8,900 
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 
62 

30,999 24,999 8,900 

 
*** ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลท้ังหมดกอนการจอง  
เพ่ือความถูกตองและความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ *** 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 12,900 บาท 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถาม)ีทานละ 1,500 บาท/ทริป  
(ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ที่มิไดระบุในรายการ 



 

 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน(ถาม)ี ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียน

ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม



 

 

วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดย
สวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 

บริการเพ่ิมเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


