
 

 

รหัสทัวร TTN1902990 

ทัวรญี่ปุ�น เซนได มัสสชิึมา ฟุกุชิมา 5 วัน 3 คืน (TG) 
ชมความงามของ ปราสาททสึรกุะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ 
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณแชออนเซ็นเทา หนาสถานีรถไฟ 

เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจิ จุคุ 
น่ังกระเชาไฟฟ�า ชมปศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ 
ลองเรือชม อาวมัตซึชิมา   ชอปปم�งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด 

 



 

 

สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซน็ได  
ไฮไลท!!! รับลมหนาวบรรยากาศโรแมนติก ณ หมูบาน กิมซัง ออนเซ็น 

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ แชออนเซ็นธรรมชาติ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  

07-11 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 1°C - 10°C  
21-25 ธันวาคม 2562 BUS1 35,888.- 8,900.- -1°C - 8°C  
21-25 ธันวาคม 2562 BUS2 35,888.- 8,900.- -1°C - 8°C  
21-25 ธันวาคม 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 กุมภาพันธ 2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  
15-19 กุมภาพันธ 2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  
22-26 กุมภาพันธ 2563 35,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

07-11 มีนาคม 2563 35,888.- 8,900.- -5°C - 0°C  
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป (INFANT) 

9,900 บาท/ทาน** 
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน/ทริป 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเซ็นได  
20.00 น.      พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบนิ

ไทย มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยตอนรับทาน 
23.50 น.     ออกเดินทางสูสนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ�น  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG626 

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง) 
 

วันที่สอง สนามบินเซ็นได ประเทศญี่ปุ�น – ปราสาทสึรุกะ - เมืองไอสุ - หมูบานโออุจิ จู
คุ - ออนเซ็นเทา ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หนาผาโทโนะเฮทสึริ – 
เมืองฟุคุชิมะ – แชออนเซ็น 

 

 
 
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญี่ปุ�น ผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 
ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ นําทานเดินทางสู   เมืองไอสุ 
(Aizu) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรม
ซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัย
โบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนหเร่ืองของออนเซ็น อีกดวย 

 นําทานสู ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เปน
เพียงแหงเดียวที่ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปน
สัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดิม
มีชื่อวา ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดย



 

 

ตระกูลอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและ
ไดมีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเทานั้น HILIGHT!!! 
ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังทิ้งรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุม
สุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานทีน้ี่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) บานโบราณท่ีอดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อ
หลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียง
รายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 
40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ี
เปนเสมือนแหลงท่ีพัก ตั้งขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคย
เปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งใน
ปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปน
รานขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญี่ปุ�นเพื่อ
ดึงดูดนักทองเที่ยว ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานนี้กวา 1.2 ลานคนตอป 
จากนั้นนําทานเยี่ยมชม สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen 
Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียว
ของญี่ปุ�นที่มีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ�นโบราณ อีกทั้งติดกันยังมีจุดออน
เซนเทาใหใชบริการไดฟรีระหวางที่รอรถไฟดวย HILIGHT!!! เพลิดเพลินกับการ 
ออนเซ็นเทา อิสระใหทานผอนคลายตามอัธยาศัย เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ 
(Touno hetsuri) หรือ หนาผาลานป ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เปน
ความสวยงามที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมนํ้าโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดย
นํ้าที่ไหลผาน กวาจะสึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่
สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปราง
หนาตาของหนาผาชันๆ ที่ดูคลายกับเจดีย จึงเปนที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ 
หนาผารูปเจดีย นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) 
 



 

 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่สาม หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเชาไฟฟ�า) - อิสระเลนสก ีณ 

ลานสกซีาโอะ - เมืองเซน็ได – ชอปปم�ง ณ ถนนคลิสโรด 
 

 
 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทานเดินทางสู  หมู บานสุนัขจิ ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) Zao 
Kitsune mura (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั ่วโมง) มีอาณาบริเวณถึง 
18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ที่ญี่ปุ�น
นั้นเชื่อวาจิ้งจอกเปนผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอุดม
สมบูรณ ที่น่ีแบงออกเปนสองโซน คือโซนสัตวที่อยูในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระตาย 
มา สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถใหอาหารได กับโซนเปดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให
ทานชมความนารัก ขนฟูตัวนุ มของสุนัขจิ ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวัง 
เน่ืองจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเปนแบบเลี้ยง แตบางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดังน้ัน 
ควรปฏิบัติตามคูมือการทองเที่ยวที่ทางเจาหนาท่ีของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด 
และหากตองการถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะตองแจงเจาหนาที่หรืออยูใน
สายตาเจาหนาที่ทุกครั้ง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของตัวนักทองเที่ยวเอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.40 ชั่วโมง) เปนภูเขาไฟที่ตั้งอยูเปนแนวกันพรมแดนระหวาง Yamagata กับ 
Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝم�งจังหวัดยามากาตะ และเปนจุดหมายปลายทาง
หลักของนักทองเที ่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งป นําทานน่ัง 
กระเชาลอยฟ�าซาโอะ (Zao Ropeway) ที่จะพาคุณไตจากดานลางของเขาซา
โอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ ในชวงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั่วพื้นที่เปนสีขาวโพลน 
ชมปศาจหิมะ (Snow Monster) หรือภาษาญี่ปุ�นเรียกวา จูเฮียว Juhyo ซึ่ง
เปนนํ้าแข็งที่เกิดจากจะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนกอตัวเปนรูปรางตางๆ พออยู
รวมๆ กัน ดูราวคลายกับปศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปดไฟไลทอัพเพิ่ม
ความสวยงามอีกดวย อิสระใหทานเลนสกี ณ ลานสกีซาโอะ (Zao Onsen Ski 
Resort) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เปนหนึ่งในสถานที่เกาแกที่สุดของ
ญี่ปุ�น ลานสกีขนาดใหญที่มีกิจกรรมใหเลนหลากหลายเหมาะทั้งกับผูที่มีทักษะ 
หรือผูที่ไมเคยเลนสกีมากอน ที่นี่โดงดังดวยคุณภาพของหิมะที่ละเอียดเบาราวผง
แป�ง หรือที่เรียกวา พาวเดอรสโนว (Powder Snow) ราคาไมรวมคาเชาชุด
และอุปกรณสําหรับลานสกี (***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
เนื่องจากในวันที่สภาพอากาศไมเอื้ออํานวนตอการชมปศาจหิมะ อาจปรับไป
ยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นทดแทน โดยจะปรับไปเลนสกีที่อื่นทดแทนดวยเชนกัน) 
เดินทางสู เมืองเซ็นได (Sendai) เปนเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) และยังเปนเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ
ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุไดรับฉายาวา เมืองแหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะ
หลายแหงทั่วเมืองที่เต็มไปดวยตนไมใหญรมรื่น เซนไดมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
หลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคา
รานอาหารตางๆ อีกมากมาย จากนั้นอิสระชอปปم�ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) 
ถนนสายชอปปم�งที่ใหญที่สุดของเมือง มีสินคาใหเลือกหลากหลายตั้งแตอาหาร
ทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนยเกมส ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮเอน 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   



 

 

วันที่สี่ ซากปราสาทเซนได - ทาเรือชิโกมา – อาวมัตซึชิมา – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกัน
จิ – วัดเอนสึอิน – กิมซัง ออนเซ็น - เซ็นได 

 

 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)  

นําทานชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สรางขึ้นในป 1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ 
มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกันเมือง ปราสาทแหงนี้ลอมรอบไปดวยแมนํ้า 
ภูเขาและป�าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ แมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต
กําแพงหินและประตูนั้นไดรับการบูรณะขึ้นใหมอีกครั้ง จากทําเลที่ตั้งของบริเวณ
ปราสาท ทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองเซนได 
ไดนําทานเดินทางสู  ทาเรือชิโกมา (Marine Gate Shiogama) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 55 นาที )เพ ื ่อล องเร ือ เฟอรร ี ่ เพ ื ่ อชม อ าวมัตซ ึ ชิมา 
(Matsushima Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น 
(Nihon Sankei) เปนอาวที ่เต็มไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา 
200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมีตนสนญี่ปุ�นขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพที่แปลกตา 
ใชเวลาลองเรือประมาณ 50 นาที  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
จากนั้น วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติด
กับทาเรือมัตสึชิมะ เนื่องจากตั้งอยูในตําแหนงที่โดดเดน ทําใหวัดแหงนี้กลายเปน
สัญลักษณของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสรางขึ ้นในป 807 เปนที ่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูป 5 องค ซึ่งกอตั้งโดยพระสงฆที่กอตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปปم�นจะถูกนํามา
ใหประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ปเดินทางสู  วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) 
เปนวัดเซนที่มีชื ่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปดทอง



 

 

และเพนทสีประตูบานเลื่อนไวอยางสวยงาม กอตั้งครั้งแรกในป 828 เดิมเปนวัด
นิกายเทนได และไดถูกดัดแปลงใหเปนวัดเซนในชวงสมัยคามาคูระ วัดแหงนี้ได
สะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะไดเปนอยางดี โดยบริเวณ
ทางเขาหองโถงใหญสองขางทาง   จะเรียงรายดวยไมสนซีดาร และถํ้าตางๆที่ 
อดีตเคยเปนสถานที่ทําสมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรูปปم�นตางๆ ไมไกลกันนัก นําทาน
เขาชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแหงนี้รูจักคุนเคยกันในชื่อ วัดแหง
กุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกที่วากันวาเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นเอาไวดาน
ในบานประตูขวาของตูประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสรางขึ้นในป 1646 เพื่อไวทุกข
และบูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ป 
ทางเขาวัดมีสวนมอสและหินต้ังอยู และดานหลังวัดเปนป�าไมสนซีดารสําหรับน่ังทํา
สมาธิ บริเวณพื้นที่วัดเปนที่ตั้งของหลุมฝงศพ และรูปปم�นของขุนนางดาเตะหนุมขี่
มาขาวลอมรอบดวยองครักษผูภักดีที่ปลิดชีพตายตามไป จากนั้นนําทาน เดินเลน 
ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) 
หมูบานออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกวา 100 ป โดยหมูบานน้ีเดิมที 
เปนหมูบานเหมืองแรมากอน หลังปดการทําเหมืองไป ก็กลายมาเปนหมูบานออ
นเซ็นอยางเดียว ที่นี่ประกอบดวย เรียวกังมากมายสไตลตะวันตกที่สรางจากไม
หลายชั้น ไดรับการปลูกสรางตั้งแตปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนตน สามารถสัมผัส
กับภูมิประเทศอันเปนเอกลักษณของบานเรือนยุคเกา (ราคาไมรวมคาแชออน
เซ็น ราคาอยูที่ 500-3000 เยน ทั้งนี้ขึ้นอยูสถานที่บริการ) ไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางกลับสูเมืองเซ็นได (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)เพ่ือนําทาน
เขาสูท่ีพัก 

เย็น อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  



 

 

ที่พัก  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
วนัที่หา  สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินเซนได 
11.15 น.     เหินฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG627 
16.05 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 

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



 

 

 
 

**โปรแกรมนี้ไมรับจอยแลนด** 
 
ฤดูหนาวในญี่ปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่น
ตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินไทย หรือ ไทยสมายด
เทานั้น*  



 

 

** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลท

อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทาํการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :   
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทางอ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 



 

 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง ใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดย

ไมมีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทาง E-Mail 



 

 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

ม ีการการันตีค ามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่นั่งของกรุ ป เปนไปโดยสายการบินเปนผู ก ําหนด ซึ ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณี
ตั๋ว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 
น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

 
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการ
บิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มี
ผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหาย อันเนื ่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติ เหต ุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 
4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ �น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ �น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี ่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร..................................................................................  
วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    

(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 
 
 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  

 ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


