
 

 

รหัสทัวร JWT1903274 
ทัวรญี่ปุ�น เซ็นได เคาดาวปใหม 6 วัน 4 คืน (TG) 
เที่ยวเซนได อิวาเตะ ซาโอะ ชมปศาจหิมะ   ลองเรือ GEIBIEI   กินซัง ออนเซ็น 
หมุบานสุนัขจิ้งจอก   น่ังเรือชมความสวยงามของอาวมัตสึชิมะ 
 

 
 
 



 

 

 

 
บินตรงลงเซนได เคาทดาวนปใหมสุดฟนทีญ่ี่ปุ�น 
พีเรียตดีๆ เที่ยวครบ เที่ยวเต็มๆ เนนคณุภาพ 

เที่ยวเซนได อิวาเตะ ซาโอะ ชมปศาจหิมะ 
ลองเรือ GEIBIEI กินซัง ออนเซน็ หมุบานสุนัขจิ้งจอก น่ังเรือชมความสวยงามของ

อาวมัตสึชิมะ 
 

    โปรแกรมการเดนิทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมทีพั่ก 
1 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ-สนามบิน

เซนได  
(TG: BKK-SDJ 00.50-09.05) 

    

2 สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคํา 
วัดชูซอนจิลองเรือ Geibiei -กินซัง ออน
เซ็น 

   SENDAI HOTEL 
หรือเทียบเทา 

 
3 ภูเขาซาโอะ ชมปศาจหิมะ (น่ังกระเชา

ไฟฟ�า) - อิสระเลนสกี ณ ซาโอะ สกี ออน
เซ็น - มิตซุยเอาทเล็ตปารค 

   SENDAI HOTEL 
หรือเทียบเทา 

 
4 หมุบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – มัตสึชิมะ – 

ชมความสวยงามของอาวมัตสึชิมะ - อิ
ออน มอลล 

   SENDAI HOTEL 
หรือเทียบเทา 

 
5 เซนได – ปราสาทอาโอบะ - เจ าแม

กวนอิม วัดไดคันนอน - ชอปปم�งยานอิจิ
บันโจ 

   SENDAI HOTEL 
หรือเทียบเทา 

 
6 สนามบนิเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ  

(TG: SDJ-BKK 11.05-16.30) 
 

    

บนเครื�อง 

บนเครื�อง 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
29 ธ.ค. 62  กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น.        พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D 

สายการบินไทย 
มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับทาน 

 
 

 
 
 
 
 
30 ธ.ค. 62 สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคํา วัดชูซอนจิ-ลองเรือ Geibiei       

กินซัง ออนเซ็น  
00.50 น.       ออกเดินทางสูสนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ �น โดยสายการบินไทย 

THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG  



 

 

09.50 น.  เดินทางถึง สนามบินเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ�น ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว ***สําคัญมาก!! ประเทศ
ญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ*** (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 
2 ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา 
นําทานเดินทางสู เมืองอิวาเตะ ซึ ่งอยูในภูมิภาคโทโฮคุ นําทานสู วิหาร
ทองคําวัดชูชอนจิ วัดแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาภายใตรมเงาของภูเขาคันซาน 
เมืองฮิราอิซูมิ เปนวัดพุทธนิกายเทนไดที่เกาแกและมีช่ือเสียงมากที่สุดแหง
หน่ึงของญี่ปุ�น ไฮไลทของทางวัดที่เปนสถานที่ขึ้นช่ือและโดงดังที่สุดน่ันก็คือ 
วิหารทองคําอันศักด์ิสิทธิ์ที่ทางวัดไดสรางอาคารไมขนาดใหญครอบวิหาร
ทองคําไวอีกทีเพื่อป�องกันความเสียหาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 
 
 
 

 
 
 

จากนั้นนําทานลองเรือชมความงาม หุบเขา (เกบิเก) สถานที่ทองเที่ยวช่ือ
ดังของจังหวัดอิวาเตะ และเปนสถานที่พักผอนทางธรรมชาติที่ไดรับความ
นิยมมาตั ้งแต สมัยเมจิ หุบเขาเกบิเกเปนเขาหินปูนสูงชัน มีแมน้ํา
ซะเท็ทสึ (Satetsu River) ที่ไหลจากเทือกเขาคุริโคมะผานกลางผาหิน
ที่สูงถึง 50 เมตร เปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตลอดสองฝم�งลําน้ํา
เต็มไปดวยทัศนียภาพของป�าไมธรรมชาติ นําทานเดินทางสูกินซังออนเซน 
(Ginzan Onsen) ซึ่งเปนเมืองน้ําพุรอนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยา
มากาตะ ซึ่งเดิมเปนพื้นที่รอบเหมืองแรเงินที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหม มี



 

 

ชื่อเสียงเปนอันดับตนๆของประเทศญี่ปุ �น มีออนเซนที่สวยงามที่สุดดวย
หองพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองขางทางของแมนํ้า นอกจากนี้ยังมี
หองอาบน้ําสาธารณะเปดใหบริการ 2 แหง (ไมรวมคาแชออนเซน 300-
1,500 เยน) และบอออนเซนเทา (ฟรี) ซึ่งตั้งอยูรอบๆเมือง หนึ่งในหอง
อาบนํ้าออนเซน คือ ชิโรกาเนยุ(Shiroganeyu) ออกแบบโดยสถาปนิก 
Kuma Kengo และอีกแหงหนึ่งคือ โอโมคาเกยุ(Omokageyu) เปนหอง
อาบนํ้าแบบสวนตัว(ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 นาที) หรือสําหรับผู
ไมไดเขาพักสามารถใชบริการหองอาบนํ้าในเรียวกังไดในชวงกลางวัน 
คาใชจาย 300-1,500 เยน สวนใหญจะเปนหองอาบน้ําในรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 
พักที่     SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
31 ธ.ค. 62 ภูเขาซาโอะ-ชมปศาจหิมะ (น่ังกระเชาไฟฟ�า)-อิสระเลนสกี ณ ซาโอะ สกี 

มิตซุยเอาเลต็ปารค  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (3) 



 

 

นําทานเดินทางสู เทือกเขาซาโอะ ทานจะไดสัมผัสกับความมหัศจรรยของ
ปศาจหิมะซึ่งเปนปรากฏการณที่ตนไมนับหมื่นตน ปกคลุมไปดวยนํ้าแข็ง
ขาวโพลนสุดลูกหูลูกตา จนกลายเปนรูปรางแปลกๆ ทําใหกลาวขวัญกันวา
เปนปศาจหิมะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกวา “สโนวมอนสเตอร” ที่เกิดจากเหลา
ตนไมที่อาศัยอยูที่นี่กับสภาพอากาศแบบพิเศษเฉพาะของเทือกเขาซาโอะ 
ซึ่งจะสรางความประทับใจใหกับผูที่พบเห็นบนเทือกเขาแหงนี้อยางไมรูลืม 
อิสระใหทานเลนสก ีณ ซาโอะ สกีรีสอรท ลานสกีขนาดใหญที่มีกิจกรรทม
ใหเลนมากมายหลากหลายเหมาะกับผูมทีักษะ หรือผูที่ไมเคยเลนสกีมากอน 
ราคาไมรวมคาเชาชุดและอุปกรณสําหรับเลนสกี (ลานสกีจะเปดใหบริการ
หรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และกรณีที่สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย
ตอการชมปศาจหิมะ ขอนําทานปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังสถานที่
ทองเที่ยวอื่นโดยมีลานสกีที่อื่นเชนกัน) 

 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู “มิตซุยเอาทเลต พารค” เปนอีกหน่ึงสถานที่ชอป
ปم�งที่ญี่ปุ �น ที่ปกติจะลดราคาสินคาอยูระหวาง 30% - 80% เปนแหลงที่
รวบรวมสินคาแบรนดเนมหลายย่ีหอ ทั้งสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�น
โกอินเตอร นอกจากนี้ยังเปนเอาทเล็ทที่มีรานขายยาแหงแรกในญี่ปุ�นที่
ไดรับความนิยมทั่วประเทศมาเปดรานอยูอีกดวย 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  
 



 

 

พักที่     SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

01 ม.ค. 63 หมุบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – มัตสึชิมะ - ชมความสวยงามของอาว      
มัตสึชิมะ - อิออน มอลล 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (5) 
เดินทางสู หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Fox Village) ต้ังอยูใกลกับ
เมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยางิ เปดใหเขาชมตั้งแตป 1990 ภายใน
หมูบานมีสัตวนานาชนิดกวา 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุที่วิ่งไป
มาไดอยางอิสระในพื้นที่กวาง  โดยภายใน Fox Village แหงน้ีจะแบง
ออกเปน2โซน ไดแก Cage Zone และ Pasture Area อิสระให
ทานชมความนารัก ขนฟูๆ ของเจาสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย แตมีขอ
ควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกบางตัวนั้นมีสัญชาติญาณเดิม อาจจะ
ดุรายและไมคุนชินกับผูมาเยือน นักทองเที่ยวทุกทานควรปฏิบัติตาม
กฎอยาง เครงครัด และเพื ่อความปลอดภัยไมควรสัมผัสกับสุนัข
จิ้งจอกโดยที่ไมมีเจาหนาที่คอยดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
 

จากน้ันทานเดินทางสู มัตสึชิมะ(Matsushima) เมืองที่มีช่ือเสียงมาตั้งแต
สมัยอดีต และในปจจุบันยังคงความงามนั้นเอาไว ในปค.ศ.2013 อาวนี้ยัง
ไดรับรางวัล “อาวที่งดงามที่สุดในโลก” และเปนอาวแรกของประเทศญี่ปุ�นที่



 

 

ไดรับรางวัลน้ี ที่อาวมัตสึชิมะมีหมูเกาะนอยใหญจํานวนกวา 260 เกาะ
ต้ังอยูในและนอกอาว ความกวางใหญของทิวทัศนหมูเกาะ และสีตางๆที่คอ
นทราสตกันทําใหววิที่น่ีเปนสถานทีห่ามพลาดทัง้ในอดีตและปจจุบัน นําทาน
เดินทางสู ทาเรือชิโกมา เพื่อลองเรือเฟอรรี่ชมความงดงามของอาวมัตสึชิ
มะ ใชเวลาลองเรือประมาณ 25-30 นาที  
จากน้ันเดินทางสู อิออน มอลล อิออนมอลล (AEON Mall) เปนหางที่รวม
เอาซูเปอรมารเก็ตและชอปปم�งมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครัน
ตั้งแตเสื้อผาเครื่องนุงหม เครื่องใชไฟฟ�า หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจน
สินคาประเภทอาหาร และมีบริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามี
บริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลย
ทีเดียว 
 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  
 
พักที่    SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
02 ม.ค. 63 เซนได – ปราสาทอาโอบะ - เจาแมกวนอิม วัดไดคันนอน - ชอปปم�ง

ยานอิจิบันโจ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) สรางขึ้นในป 
1600 โดยขุนนางศักดินา Date Masamune สําหรับป�องกันเมือง โดย
เลือกสรางป�อมปราการไวบนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมือง
ดานลาง ในชวง 400 ปหลังยุคศักดินาถูกตอตานในชวงสมัยเมจิ เกิดไฟ
ไหมในป 1882 และโดนระเบิดในป 1945 จึงทําใหปจจุบันเหลือเพียงเศษ
ซากกําแพงหินดานนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทําเลที่ตั้งของ
ปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมืองดานลางที่งดงาม 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสุ เจาแมกวนอิมวัดไดคันนอน ทานจะไดพบกับรูป
ปم�นเจาแมกวนอิมขนาดใหญ (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) ใหทานไดขอพรตาม
อัธยาศัย 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
 

นําทาน ชอปปم�งยานอิจิบันโจ ตลอดสองขางทางของถนนนั้นเต็มไปดวย
รานคามากมาย เชน ช็อปของแบรนดเนมตางๆ รานขายสินคาแฟช่ันพวก
เสื ้อผ า รองเทาเครื ่อง ประดับ ร านขายยา ร านขายสินคา 100 เยน 
ตลอดจนรานอาหารตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  
พักที่     SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 



 

 

03 ม.ค. 63  สนามบนิเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (9) 
   ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเซนได 
 
11.05 น.     ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบิน
ที่ TG627 
16.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความ
ประทับใจ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทานอานและศกึษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง  
เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกนัระหวางทานและบรษัิทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ 2-3 ทาน 
ทานละ 

ราคาไมรวม
ตั๋วทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 63 49,999 39,999 15,900 
 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 17,900 บาท 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิสุวรรณภูมิในวนัเช็คอิน) 

(คาทปิหัวหนาทวัรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
  คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
  คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
  คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
  คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

  คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวซีาเขาประเทศญีปุ่�นใหกบัคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

  หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 



 

 

  คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. // ขา
กลับ 30 กก.) 

  คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

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

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

  การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พกัและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

  หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

  หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
  ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 
หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวนั
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททวัรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกาํหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ 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 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มผีูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

  เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

  กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 



 

 

  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

  การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพกั
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพเิศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

  มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื ่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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 
หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

  สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถกูเกบ็คาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 



 

 

  บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

  กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 



 

 

*เม่ือทานชาํระเงนิคาทัวรใหกับทางบรษัิทฯแลวทางบริษทัฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดน้ีแลว* 

 
บริการเพ่ิมเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


