
 

 

รหสัทวัร TTN1904033 
ทัวรญี่ปุ�น นีงาตะ ฟูคุชิมะ เซนได PREMIUM NIIGATA INLOVE 6 วัน 4 คืน (TG) 
เที่ยวเมอืงฟุคุชิมะ สมัผัสประสบการณแชออนเซ็นเทา หนาสถานีรถไฟ 

เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจ ิจุคุ 

น่ังกระเชาไฟฟ�า ชมปศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ 

สัมผัสความนารัก ของสุนัขจิ้งจอก พรอมอิสระเลนสก ีทามกลางหมิะขาวโพลน 

ลองเรือชม อาวมัตซชิึมา 1 ใน 3 ววิที่สวยที่สดุของประเทศญี่ปุ�น 

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

 
โดยสายการบินไทย (TG) 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
06-11 กุมภาพันธ 2563 BUS 1 29,888.- 16,000.- -5°C - 0°C  
06-11 กุมภาพันธ 2563 BUS 2 29,888.- 16,000.- -5°C - 0°C  
06-11 กุมภาพันธ 2563 BUS 3 29,888.- 16,000.- -5°C - 0°C  
 
+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 10,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วันที่ 06 กุมภาพันธ  2563 สนามบนิสุวรรณภูมิ  
 22:00 น.       พรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูม ิช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สาย

การบินไทย มีเจาหนาทีข่องบริษทัคอยตอนรับทาน 
วันที่ 07 กุมภาพันธ  2563 สนามบนินีงาตะ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรกุะ - หนาผาโท

โนะเฮทสึริ – แชออนเซน็เทา ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ – หมบานโออุจิ จุคุ - 
เมืองฟุคชิุมะ 

01.20 น.      ออกเดินทางสูสนามบนินีงาตะ ณ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบนิไทย 
เที่ยวบินที ่TG… 

  (บริการอาหารรอน พรอมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนีงาตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอย

แลว จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ (Aizu) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรม
ซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมอืงที่ยงัคงสมัผัสไดถึงกลิ่นอายของยคุสมัย
โบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมมีนตเสนหเร่ืองของออนเซ็น อีกดวยนําทานสู 
ปราสาทสึรกุะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทาง



 

 

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) เปนเพียงแหงเดียวที่ยงัคงเอกลกัษณด้ังเดมิของญีปุ่�นไว 
ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหงเมอืงไอสวุาคามัทซึ ต้ังอยูไมไกลจาก
สถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดิมมีช่ือวา ปราสาทคโุระคะวะ (Kurokawa 
Castle) สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ.
1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมกีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน 
เหลือเพียง 5 ช้ันเทาน้ัน HILIGHT!!! ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังทิ้ง
รองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ 
สถานที่น้ีนําทานเดินทางสู เมืองฟุคชิุมะ (Fukushima) เมืองทีม่ีขนาดใหญเปน
อันดับ 3 ของประเทศญีปุ่�น ต้ังอยูที่ภมูิภาคโทโฮค ุแวดลอมไปดวยธรรมชาติอัน
สวยงามมากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไมเปลี่ยน
ส ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2)  
 เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 50 นาท)ี เปนความสวยงามที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอ
คาวะน้ี ถกูกัดเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน กวาจะสกึกรอนเปนเวลานานเปนลานป จน
กลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอส ึแปลวา 
หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ทีดู่คลายกบัเจดีย จึงเปนที่มาของ
ช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย เดินทางสู เมอืงยูโนะคามิ ออนเซน เปน
เมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มช่ืีอเสียงของจังหวดัฟกูุชิมะ ที่เดินทางได
คอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน (Yunokami 
Onsen Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยเปนสถานีรถไฟเพยีง
แหงเดียวของญี่ปุ�นที่มอีาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ�นโบราณ HILIGHT!!! 
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จดุออนเซนเทาที่
สถานีแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูค ุ(Ouchi Juku) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 15 นาที)  บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยคุเอโดะถกู
สรางเมื่อหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณทีม่งุหลงัคาทรงหญาคา
หนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณ
ประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย 



 

 

หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พกั ต้ังขนาบขางถนนหลักที่มช่ืีอวาถนนชิโมสึเคะ 
ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 
หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิง่ปลกูสรางอันทรงคุณคา
ของชาติ ซึง่ในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม 
จนกลายเปนรานขายของทีร่ะลกึ รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พกั
แบบญี่ปุ�นเพือ่ดงึดูดนักทองเที่ยว ปจจุบันมีนักทองมาเย่ียมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 
ลานคนตอป จากน้ันนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ช่ัวโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก URABANDAI ROYAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกนั   
 
วันที่ 08 กุมภาพันธ  2563 ทะเลสาบหาสี โกชิคินุมะ - ชอปปم�งดิวตี้ฟร ี- เมืองมัตสชิึ

มะ - ลองเรือมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ – วดัซูอิกันจิ - วดัเอนสึอิน - กิมซงั 
ออนเซ็น - เมืองเซน็ได 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานสู ทะเลสาบโกชิคินุมะ (Urabandai Goshiki-numa Ponds) หรือ 
บึงน้ํา 5 สี  สถานที่ที่สรางแรงบันดาลใจจากการไดเห็นววิที่นามหศัจรรย  
ทะเลสาบแหงน้ีน้ันมีบึงหลกัๆ รวมตัวกันอยูถงึ 9 บึง ซึง่เปนหน่ึงในจดุชมวิวที่ใหญ
ที่สุดของอรูะบนัได (Urabandai) โดยแตละบึงก็จะมีสีของน้ําเฉพาะตัวเอง มี
ต้ังแตสีน้ําตาลเขม ไปจนถงึสีฟ�าเขม  ซึ่งสีของน้ําที่เห็นจะเปล่ียนไปตามสภาพ
อากาศ ชวงเวลา และปจจัยอ่ืนๆ  ตลอดความยาวกวา 3.6 กิโลเมตร ถอืเปน
เสนทางเที่ยวชมธรรมชาติยอดนิยมแหงหน่ึงในแถบน้ีทีเดียว ในชวงหนาหนาวทาน



 

 

จะพบกับวิวบึงที่เต็มไปดวยหมิะสีขาวโพลนปกคลมุที่สวยงามในอีกรูปแบบนึง  
จากน้ันนําทาน อิสระชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหทานเลอืกซื้อสินคาปลอด
ภาษี ทัง้ เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู ทาเรือชิโกมา 
(Marine Gate Shiogama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เพื่อ
ลองเรือเฟอรร่ีเพือ่ชม อาวมัตซชิึมา (Matsushima Bay) ทีติ่ดอันดับ 1 ใน 3 
วิวที่สวยงามที่สดุของประเทศญี่ปุ�น (Nihon Sankei) เปนอาวที่เต็มไปดวยเกาะ
หินเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา 200 เกาะและบนเกาะเลก็ๆน้ียงัมตีนสนญ่ีปุ�น
ขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพที่แปลกตา ใชเวลาลองเรือประมาณ 50 นาที ใหทานได
สัมผัสธรรมชาติทีง่ดงาตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 
จากน้ัน วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติด
กับทาเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจากต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดน ทาํใหวัดแหงน้ีกลายเปน
สัญลักษณของเมืองมตัสึชิมะ ถกูสรางขึ้นในป 807 เปนที่ประดิษฐานของ
พระพทุธรูป 5 องค ซึ่งกอต้ังโดยพระสงฆที่กอต้ังวดัซูอิกันจิ โดยรูปปم�นจะถกูนํามาให
ประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ป เดินทางสู วดัซอูิกันจิ (Zuiganji Temple) เปนวดั
เซนที่มีช่ือเสียงที่สดุในภมูิภาคโทโฮค ุภายในอาคารมีการลงรักปดทองและเพนทสี
ประตูบานเลื่อนไวอยางสวยงาม กอต้ังคร้ังแรกในป 828 เดิมเปนวัดนิกายเทนได 
และไดถกูดดัแปลงใหเปนวดัเซนในชวงสมัยคามาคูระ วัดแหงน้ีไดสะทอนความ
สวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสชิึมะไดเปนอยางดี โดยบริเวณทางเขาหองโถง
ใหญสองขางทางจะเรียงรายดวยไมสนซีดาร และถํา้ตางๆที่ อดีตเคยเปนสถานทีท่ํา
สมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรูปปم�นตางๆ ไมไกลกนันัก นําทานเขาชม วัดเอนสึอิน 
(Entsuin Temple) วดัแหงน้ีรูจกัคุนเคยกันในช่ือ วดัแหงกหุลาบ มีการวาดรูป
ดอกกหุลาบตะวันตกทีว่ากันวาเกาแกที่สดุในญี่ปุ�นเอาไวดานในบานประตขูวาของตู
ประดิษฐานพระพทุธรูป วดัสรางขึ้นในป 1646 เพื่อไวทุกขและบูชาเทพ 
Mitsumune เทพแหงความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ป ทางเขาวัดมีสวน
มอสและหินต้ังอยู และดานหลงัวดัเปนป�าไมสนซีดารสาํหรับน่ังทําสมาธิ บริเวณ
พื้นที่วดัเปนที่ต้ังของหลุมฝงศพ และรูปปم�นของขุนนางดาเตะหนุมขีม่าขาวลอมรอบ
ดวยองครักษผูภกัดทีี่ปลดิชีพตายตามไป จากน้ันนําทาน เดินเลน ณ กินซัง ออนเซ็น 



 

 

(Ginzan Onsen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) หมูบานออนเซ็นเล็กๆ
กลางหุบเขา ประวติัยาวนานกวา 100 ป โดยหมูบานน้ีเดิมที เปนหมูบานเหมืองแร
มากอน หลังปดการทําเหมอืงไป กก็ลายมาเปนหมูบานออนเซ็นอยางเดียว ที่น่ี
ประกอบดวย เรียวกงัมากมายสไตลตะวันตกที่สรางจากไมหลายช้ัน ไดรับการปลกู
สรางต้ังแตปลายสมัยไทโชถงึโชวะตอนตน สามารถสมัผัสกับภมูิประเทศอันเปน
เอกลักษณของบานเรือนยคุเกา (ราคาไมรวมคาแชออนเซ็น ราคาอยูที่ 500-
3000 เยน ทั้งนีข้ึ้นอยูสถานที่บริการ) เดินทางสู เมืองเซนได (Sendai) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เปนเมืองหลวงของ จังหวดัมิยางิ และยงัเปนเมอืง
ที่มคีวามเจริญและมขีนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุไดรับฉายาวา เมืองแหง
ตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงทั่วเมอืงที่เต็มไปดวยตนไมใหญรมร่ืน เซนได
มีสถานที่ทองเที่ยวที่สาํคญัหลากหลายทั้งปราสาท วดัวาอาราม หางสรรพสนิคา 
แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมาย นําทานเขาสูโรงแรม 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก  ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทยีบเทาระดับเดียวกัน   
 



 

 

วันที่ 09 กุมภาพันธ  2563 ซากปราสาทอาโอบะ รปูปم�นทานไดเมียว - ภูเขาซาโอะ - 
กระเชาลอยฟ�า ชมปศาจหิมะ จูเฮียว – อสิระเลนสกี - หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซา
โอะ - เมืองนีงาตะ 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 จากน้ันทานชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี สรางขึ้นในป 1600 โดยขุนนางนามวา ดา
เตะ มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกันเมอืง ปราสาทแหงน้ีลอมรอบไปดวยแมน้ํา 
ภูเขาและป�าซึง่ยงัคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ แมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต
กําแพงหินและประตูน้ันไดรับการบูรณะขึ้นใหมอีกคร้ัง จากทําเลทีต้ั่งของบริเวณ
ปราสาท ทานสามารถมองเห็นววิทวิทศันทีง่ดงามของเมืองเซนไดได จากน้ัน
อิสระชอปปم�ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) 
ถนนสายช็อปปم�งที่ใหญที่สุดของเมือง มีสินคาใหเลือกหลากหลายต้ังแตอาหาร
ทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนยเกมส ไปจนถงึแบรนดเนมระดบัไฮ อิสระ
ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) เปนภูเขาไฟทีต้ั่งอยูเปนแนวกันพรมแดนระหวาง Yamagata กบั 
Miyagi ของภูมภิาคโทโฮคุ ทางฝم�งจงัหวดัยามากาตะ และเปนจุดหมายปลายทาง
หลักของนักทองเที่ยวในการมาชมทศันียภาพอันงดงามตลอดทั้งป จากน้ันนําทาน
น่ัง กระเชาลอยฟ�าซาโอะ (Zao Ropeway) ที่จะพาคุณไตจากดานลางของเขา
ซาโอะ ไปจนถงึยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในชวงฤดูหนาวหิมะจะปกคลมุทัว่พื้นที่เปนสี
ขาวโพลน ชมปศาจหิมะ (Snow Monster) หรือภาษาญีปุ่�นเรียกวา จูเฮียว 
(Juhyo) ซึ่งเปนน้ําแขง็ที่เกิดจากจะสะสมของหิมะทีต่กลงมาจนกอตัวเปนรูปราง



 

 

ตางๆ พออยูรวมๆ กัน ดรูาวคลายกบัปศาจ และในเวลากลางคืนยังมกีารเปด
ไฟไลทอัพเพิม่ความสวยงามอีกดวย อิสระใหทานเลนสกี ณ ลานสกซีาโอะ รี
สอรท (Zao Onsen Ski Resort) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาท)ี เปน
หน่ึงในสถานที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น ลานสกขีนาดใหญทีม่กิีจกรรมใหเลน
หลากหลายเหมาะทัง้กบัผูทีม่ีทกัษะ หรือผูที่ไมเคยเลนสกีมากอน ที่น่ีโดงดังดวย
คุณภาพของหิมะที่ละเอียดเบาราวผงแป�ง หรือที่เรียกวาพาวเดอรสโนว (Powder 
Snow) ราคาไมรวมคาเชาชุดและอปุกรณสําหรับลานสกี (***หมายเหตุ ลาน
สกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได เน่ืองจากในวนัที่สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวนตอ
การชมปศาจหิมะ อาจปรบัไปยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นทดแทน โดยจะปรับไป
เลนสกีที่อื่นทดแทนดวยเชนกัน) 
นําทานเดินทางสู หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) Zao 
Kitsune mura (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) มอีาณาบริเวณถงึ 
18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสุนักจิง้จอกหลายหลายสายพนัธ หลากส ีที่ญี่ปุ�น
น้ันเช่ือวาจิ้งจอกเปนผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอดุม
สมบูรณ ที่น่ีแบงออกเปนสองโซน คือโซนสัตวที่อยูในกรง มทีั้ง แพะ แกะ กระตาย 
มา สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถใหอาหารได กับโซนเปดทีม่ีจิง้จอกเดินไปมา อิสระให
ทานชมความนารัก ขนฟตัูวนุมของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวงั 
เน่ืองจากสุนัขจิง้จอกถึงจะเปนแบบเล้ียง แตบางตัวยงัมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดงัน้ัน 
ควรปฏบัิติตามคูมือการทองเที่ยวที่ทางเจาหนาที่ของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด 
และหากตองการถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตองแจงเจาหนาทีห่รืออยูใน
สายตาเจาหนาที่ทกุคร้ัง ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภัยของตัวนักทองเที่ยวเอง จากนั้นนํา
ทานเดินทางกลบัสูเมืองฟุคุชิมะ นําทานเขาสโูรงแรม 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก URABANDAI ROYAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกนั   
 วันที ่10 กุมภาพันธ  2563  ศาลเจายาฮิโกะ - ตลาดปลาอาหารทะเล เทระโดมาริ - 

นาขั้นบนัได โฮชโิทเกะทานาดะ - ผานชม สะพานบันได 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 



 

 

 นําทานขอพรความรัก ณ ศาลเจายาฮโิกะ (Yahiko-jinja) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ศาลเจาสําคัญอันศักด์ิสิทธิข์องเมืองยาฮิโกะ มอีายกุวา 
1,300 ป ถูกสรางขึ้นใหมเมื่อป ค.ศ. 1916 และไดรับการยกยองใหเปนสมบัติของ
ชาติในป ค.ศ. 1988 แวดลอมไปดวยภูเขาลกูเล็กใหญ มีสัญลักษณเปนเสาโทริอิสี
แดงขนาดใหญ ภายในเปนทีต้ั่งของหอจดัแสดงสมบัติ เชน ขาวของเคร่ืองใช ดาบ 
และหลกัฐานการประดิษฐตัวอักษร เปนตน นอกจากน้ียงัเปนศาลเจาทีม่ีช่ือเสียง
เร่ืองความรัก ที่ชาวนีงาตะหลายคนแนะนําวาเปนแหลงที่ทําใหคําขอเร่ืองความรัก
สมหวังดังปรารถนา และทานยังสมารถหาซื้อบูชาเคร่ืองรางดานความรักของศาล
เจามีทีว่ากันวาความศกัด์ิสิทธิม์ากอีกดวย นําทานสู ถนนตลาดปลาเทระโดมาร ิ
(Teradomari Fish Market Street) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี 
ซึ่งเรียกกันอีกช่ือหน่ึงวา ตลาดปลาอาเมะโยโกะ นอกจากจะมขีายปลาสดใหมที่
จับมาในวันน้ันแลว ยงัมีจําหนายอาหารแสนอรอยทัง้อาหารเซ็ตเมนูซาชิมิ อาหาร
ทะเลยางเสียบไม โอเดง และอ่ืนๆ อีกมากมาย พวกอาหารแปรรูปอยางปลา
กระป�องและของแหงก็ไดรับความนิยมไมแพกนั อิสระใหทานเลือกซื้อของฝาก 
และเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
 นําทานชม โฮะชิโทเกะโนะทานาดะ (Hoshitoge No Tanada) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) คือ การทํานาแบบขั้นบันได และไดรับเลือกใหเปน
1ใน100ที่เปนหมูบานชนบทที่โอบลอมไปดวยธรรมชาติทีง่ดงามของญี่ปุ�น ซึ่ง
ต้ังอยูในเขตบริเวณมะสึได เมอืงโทะคะมะจ ิจงัหวัดนีงะตะ ซึง่เปนจดุทองเที่ยวที่
นาสนใจและไดรับความนิยมซึ่งเปนที่รูจกัทั่วประเทศญี่ปุ�น สามารถทองเที่ยวและ
ช่ืนชมความงามไดทุกฤดูกาล จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมอืงนีงาตะ นําทาน
ผานชม สะพานบันได (Bandai Bridge) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.20 
ช่ัวโมง) เปนสะพานขามแมน้ําชินะโนะ และเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองนีงะตะ 
มคีวามยาวถงึ 306.9 เมตร และกวาง 21.9 เมตร ประกอบดวยเลนสําหรับ
รถยนตสองเลน สรางขึ้นคร้ังแรกดวยไมในสมยัเมจิเมื่อราวป ค.ศ. 1886 ปจจุบัน
มีอายุเกือบ 90 ป ถกูสรางและบุรณะมาเร่ือยๆ จนถงึปจจบัุน ในชวงยามคํา่คนืมี
การเปดไฟใหบรรยากาศสวยงามนาหลงใหลนําทานเขาสูโรงแรม 



 

 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก  NIIGATA HOTEL AREA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ  2563 สนามบินนีงาตะ ประเทศญี่ปุ�น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินนีงาตะ ประเทศญี่ปุ�น 
10.50 น.     เหริฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG... 
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
ไมรับจอยแลนด 
 



 

 

ฤดูหนาวในญีปุ่�นมีขอควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี่โมงเย็นกม็ืดแลว สถานที่ทองเทีย่ว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหมิะจะลืน่
ตองระวงั แวนควรจะตองมี เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบนิไทยหรือไทยสมายด
เทาน้ัน*  
** ทั้งน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบรษัิทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบนิเครือเดียวกนักับไฟลท
อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตัว๋ภายในประเทศทกุครัง้  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:   
รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม :   

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง) 
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามนิิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ 

(เน่ืองจากทางญีปุ่�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบนิไป
แลว 

× คามคัคุเทศกทองถิ่น และหวัหนาทวัรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทปิมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ, คาทปิหัวหนาทวัรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํา่กวากาํหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา
ทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนุญาตตดัที่น่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 



 

 

  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดย
ไมมีเงื่อนไข 

  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบชุื่อพนักงาน
ขายมาทาง E-Mail 

  สงรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทวัรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงนิมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมือ่ทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด



 

 

รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงนิ
มดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการเล่ือนวนั
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททวัรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดดาํเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว (กรณี
ต๋ัว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

  เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทาํใหหองพกั
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพกัอาจจะไมตดิกนั 

  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียน หรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

  สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเคร่ืองบิน คือ 30 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธขิองสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

  สําหรับกระเป�าสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมคีวามกวาง+ยาว+สงู ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  



 

 

  กรณีทีต่องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกาํหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัขอกาํหนดของแตละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพิม่) 

  ทางบริษัทฯ ไมรบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทกุกรณี 

 
หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการ
บิน โรงแรม ทีพ่ัก การจราจร เหตุการณทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ กต็าม 
(ซึ่งเปนเหตกุารณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัรฯ) โดยทางบริษทัจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคญั 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมอืง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบิน หรือในสวนของการบรกิารทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยงัคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดกต็าม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทาํการจองและถกู
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมคืนคาทวัรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกบัทาน ในกรณีดังน้ี 
  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

  กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 



 

 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ
ชาวตางชาต ิหรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอื
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบตัิการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษทัจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จดัการให) 

 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํา่กวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมปีระวติัการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกู

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ ในกรณทีี่มี
ผูรวมคณะไมถงึ 25 ทาน  



 

 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตตุางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิ
บิน, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผดิ
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอื
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเคียงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงค
ของผูที่พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษัิทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้น
แทนผูจดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจดักํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสาร
เดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมี
หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คอื 1 
หองพักคู และ 1 หองพกัเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทติย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมอืจากผูเดินทางในบางคร้ังทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 
4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 8 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชท้ังหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    



 

 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิ 
อาหาร   ไมทานเน้ือววั   ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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

5    
6    
7    
8    
9    
10    


