
 

 

รหัสทัวร TTN 2000003 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุคุชิมะ นิกโก เซนได IN LOVE FUKUSHIMA  PREMIUM 6D4N (TG) 
ไฮไลท!! เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ - ศาลเจาโทโชกุ - ชมสะพานไม ชินเคียว - ปราสาทสึ
รุกะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามตัส ึ- เท่ียวเมืองฟุคุชิมะ - หมูบานโออุจิ จุคุ - ชมปศาจหิมะ หรือ 
Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ - สัมผัสความนารกั ของสุนัขจิง้จอก พรอมอิสระเลนสกี 
ทามกลางหิมะขาวโพลน - ลองเรือชม อาวมตัซึชิมา - พิเศษ เดินเลนหมูบาน กินซัง ออนเซ็น 
กําหนดการเดินทาง 19-24 กมุภาพันธ 2563 

 



 

 

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซส อุณหภูมิ  
19-24 กุมภาพันธ 2563 

BUS 1 32,888.- 9,000.- 40+1 -5°C - 
0°C 

 

19-24 กุมภาพันธ 2563 
BUS 2 32,888.- 9,000.- 40+1 -5°C - 

0°C 
 

19-24 กุมภาพันธ 2563 
BUS 3 32,888.- 9,000.- 41+1 -5°C - 

0°C 
 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
คร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 
10,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ  2563 สนามบินสุวรรณภูมิ  
  
22:00 น.  พรอมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบินไทย 

มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับทาน 
 
วันที ่20 กุมภาพันธ  2563 สนามบินฟุคุชิมะ 
01.30 น.    ออกเดินทางสูสนามบินฟุคุชิมะ ณ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่

TG8134  (บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง) 
10.35 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญ่ีปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณา



 

 

ปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
 จากน้ันเดินทางสู นิกโก (Nikko) เปนเมืองที่ต้ังอยูในทิวเขาในจังหวัดโทชิกิ เปน
เมืองทองเท่ียวที่เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวทั้งชาวญี่ปุ�นและชาวตางประเทศ มีรี
สอรทน้ําพุรอนท่ีมีช่ือเสียง ทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเปนสวนหน่ึงของอุทยาน
แหงชาตินิกโก เปนที่ต้ังของน้ําตกและเสนทางชมทิวทัศนที่กลาวกันวาสวยงามที่สุด
แหงหน่ึงในญี่ปุ�นมชีื่อเสียงโดงดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที่ 
ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ช่ัวโมง) นําทานชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ต้ังอยู ณ ประตูทางเขา
ศาลเจาและวัดนิกโก เปนของศาลเจาฟูตะระซัง เปน 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุด
ของประเทศญี่ปุ�น รวมกับสะพานคินไตเคียว ท่ีอิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานา
ชิ  สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง ทอดขาม แมนํ้าไดยะ (Daiya river) ตรง
เชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับ
น้ําประมาร 10 เมตร สรางจากไม โดยมีเสาหินรองรับน้ําหนัก สมยักอนสะพานน้ีใช
เฉพาะเจานายช้ันสูงหรือเช้ือพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ (ไมรวมคาขาม
สะพาน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 300 เยน) จากน้ันนําทานสู ศาลเจาโทโชกุ 
(Toshogu Shrine)  ศาลเจาโทโชกุน้ันก็เปนศาลเจาที่มีความสําคัญตอนิกโกและ
ตอญี่ปุ�นมาก เพราะเปนสุสานของโชกุน โตกุกาวา อิเอยาส ุซึ่งเปนโชกุนที่มี
ความสําคัญตอประวติัศาสตรญีปุ่�น รวมถึงทีน่ี่ยัง มีการอัญเชิญดวงวิญญาณอีก
สองดวงคือโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ไดเมียวคนสําคัญ และมินาโมโตะ โยริโตโมะ ผูที่
จัดตั้งรัฐบาลทหาร มาสถิตย ณ ที่แหงนี้ดวย ศาลเจานิกโกโทโชกุ ไดรับการรับรอง
เปน มรดกโลก จากองกรณยูเนสโก บริเวณทางเขามีแผนหินจารึกตัวอักษรวา โทโช
กุและโทริอิ หินขนาดใหญมหึมาต้ังอยู เปนจดุรับพลังที่มปีระวติัศาสตรยาวนาน
มากกวา 400 ป ภายในศาลเจามีประติมากรรมสวยงามจํานวนมาก ทั้ง เจดียหาช้ัน 
สีสันสวยงาม มีความสูงถึง 36 เมตร ท่ีใตหลังคาชั้นแรกจะมปีระติมากรรมสิบสอง
ราศี หรือจะเปน ประตมิากรรมลิงสามตัว ท่ีแสดงความหมายวาไมดู ไมพูด ไมฟง



 

 

ส่ิงที่ไมดี นอกจากน้ียงัประติมากรรม แมวนอน ท่ีถูกกําหนดใหเปนสมบัติแหงชาติ
ของญี่ปุ�น อยูท่ีประตูซากาชิตะมง ซึ่งแมวนอนน้ันสื่อถึง สันติภาพ น่ันเอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
  จากน้ันนําทานสู เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ (Yunishigawa 

Kamakura Festival) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช่ัวโมง) เขาชม กระทอม
หิมะ หรือ บานหิมะ สําหรับภาษาญี่ปุ�นเรียกกันวา คามาคุระ ถกูสรางขึ้นเพ่ือให
กลายเปนสถานท่ีถายรปู โดยท่ีเมืองน้ีจะพิเศษกวาตรงที่อ่ืนๆ คือ นอกเหนือจากได
ชมกระทิ่ชอมหิมะแลวน้ัน ยังถือเปนเปนประเพณีฤดูหนาวของชาวยนิุชิงาวะ ทีม่ี
ระยะเวลาการจัดงานต้ังแตชวงปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนมีนาคมของทุกป (ปน้ี
จัดขึ้นตั้งแตวันที่ 26 มกราคม – 03 มีนาคม 2020) โดยจะมีเหลาตุกตาหิมะที่
ถูกทําขึ้นจากไอเดียและฝมือต้ังแตของเด็กไปจนถึงผูสูงอายุมาทําการตอนรับ
นักทองเที่ยว โดยในระหวางวันสามารถเพลิดเพลินไปกับรถเล่ือน สวนในตอน
กลางคืนจะมกีารจุดเทียนมินิคามากุระเรียงรายตามพ้ืนท่ีริมน้ํา ซึง่แสงไฟท่ีสวางทั่ววิว
ทิวทัศนท่ีปกคลุมดวยหิมะทําใหเกิดการแพรขยายของภาพทิวทัศนราวกับอยูในความ
ฝนเลยทีเดียว จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองท่ีมีขนาด
ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น ต้ังอยูท่ีภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอมไปดวย
ธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และ
ใบไมเปลี่ยนสี   

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 



 

 

 
วันที่ 21 กุมภาพันธ  2563  เมืองไอสุ – ปราสาทสรุึกะ – ปราสาทคุโระคะวะ - หมูบานโออุ

จิ จูคุ - เมืองเซ็นได 
 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ (Aizu) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร 
ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมืองท่ียังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ 
นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนหเร่ืองของออนเซ็น อีกดวยนําทานสู ปราสาทสึรุกะ 
(Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 
ช่ัวโมง) เปนเพียงแหงเดียวท่ียังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญีปุ่�นไว ปราสาทหลังคาสี
เเดงอันเปนสัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซึ ต้ังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวา



 

 

คามัทซึ เดิมมีช่ือวา ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สรางข้ึนในป ค.ศ.
1384 โดยตระกูลอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ.1611 ทําใหปราสาทเสียหาย
หนักและไดมีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 ช้ันเทานั้น 
HILIGHT!!! ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังทิ้งรองรอยของเหลานักรบ
ซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลิดชพีตัวเองลง ณ สถานท่ีน้ี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 50 นาที)  บานโบราณท่ีอดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อ
หลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงราย
กันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40-50 
หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมือน
แหลงท่ีพัก ต้ังขนาบขางถนนหลักที่มีช่ือวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทาง
หลักในการคมนาคมและการคา เม่ือ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบาน
โบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรบัการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลึก 
รานคาขายสินคาพ้ืนเมือง รานอาหารและท่ีพักแบบญีปุ่�นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจุบันมนัีกทองมาเยีย่มชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป เดินทางสู เมืองยูโนะคาม ิ
ออนเซน เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ท่ี
เดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน 
(Yunokami Onsen Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) โดยเปนสถานี
รถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญีปุ่�นโบราณ 
HILIGHT!!! อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุด
ออนเซนเทาท่ีสถานีแหงน้ี เดินทางสู โทโนะเฮทสริึ (Tonohetsuri) หรือ หนาผา
ลานป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาท)ี เปนความสวยงามที่ธรรมชาติสรางข้ึน 
โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยน้ําท่ีไหลผาน กวาจะสึกกรอนเปน
เวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เปนภาษา
ถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ที่ดูคลายกับเจดีย 
จึงเปนท่ีมาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง



 

 

เซนได (Sendai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองหลวงของ จังหวัด
มิยางิ และยังเปนเมืองที่มีความเจรญิและมีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุไดรับ
ฉายาวา เมืองแหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงทั่วเมืองที่เต็มไปดวย
ตนไมใหญรมรื่น เซนไดมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลากหลายท้ังปราสาท วัดวา
อาราม หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมาย นํา
ทานเขาสูโรงแรมที่พัก  

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ  2563 ทาเรือโกชิมะ – ลองเรืออาวมัตซึชิมะ - วัดโกไดโดะ – วัดซูอิ

กันจิ – วัดเอนสึอิน – ชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี -  กินซัง ออนเซ็น - มิตซยุ เอาทเลท 
ปารค เซ็นได พอรท   

 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

จากน้ันนําทาน เดินทางสู ทาเรือชิโกมะ (Shiogama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาท)ี  เพื่อลองเรือเฟอรร่ีเพ่ือชม อาวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ที่ติด
อันดับ 1 ใน 3 ววิท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศญี่ปุ�น (Nihon Sankei) เปนอาวที่เต็ม
ไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกนัมากกวา 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตนสน
ญี่ปุ�นข้ึนอยูดวยทําใหเกิดภาพท่ีแปลกตา ใชเวลาลองเรือประมาณ 50 นาท ี
จากน้ัน วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับ
ทาเรือมัตสึชิมะ เน่ืองจาก ต้ังอยูในตําแหนงท่ีโดดเดน ทําใหวัดแหงน้ีกลายเปน



 

 

สัญลักษณของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสรางขึ้นในป 807 เปนที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูป 5 องค ซึ่งกอต้ังโดยพระสงฆที่กอต้ังวัดซูอิกนัจิ โดยรปูปم�นจะถูกนํามาให
ประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ป เดินทางสู วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เปนวัด
เซนที่มีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปดทองและเพนทสี
ประตูบานเล่ือนไวอยางสวยงาม กอต้ังครั้งแรกในป 828 เดิมเปนวดันิกายเทนได 
และไดถูกดัดแปลงใหเปนวัดเซนในชวงสมัยคามาคูระ วัดแหงน้ีไดสะทอนความ
สวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะไดเปนอยางดี โดยบริเวณทางเขาหองโถง
ใหญสองขางทางจะเรียงรายดวยไมสนซีดาร และถํ้าตางๆท่ี อดีตเคยเปนสถานท่ีทํา
สมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรูปปم�นตางๆ ไมไกลกันนัก นําทานเขาชม วัดเอนสึอิน 
(Entsuin Temple) วัดแหงน้ีรูจักคุนเคยกันในช่ือ วัดแหงกุหลาบ มีการวาดรปู
ดอกกุหลาบตะวันตกท่ีวากันวาเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นเอาไวดานในบานประตูขวาของตู
ประดิษฐานพระพุทธรูป วดัสรางขึ้นในป 1646 เพ่ือไวทุกขและบูชาเทพ 
Mitsumune เทพแหงความเมตตาที่เสียชีวติเมื่ออายุเพียง 19 ป ทางเขาวัดมีสวน
มอสและหินตั้งอยู และดานหลังวัดเปนป�าไมสนซีดารสําหรับน่ังทําสมาธิ บริเวณพ้ืนท่ี
วัดเปนท่ีต้ังของหลุมฝงศพ และรูปปم�นของขุนนางดาเตะหนุมข่ีมาขาวลอมรอบดวย
องครักษผูภักดีท่ีปลิดชีพตายตามไป  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
อิสระชอปปم�ง ดิวต้ีฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ท้ัง เส้ือผา 
น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน เดินเลน ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan 
Onsen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) หมูบานออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา 
ประวติัยาวนานกวา 100 ป โดยหมูบานน้ีเดิมที เปนหมูบานเหมืองแรมากอน หลัง
ปดการทําเหมืองไป กก็ลายมาเปนหมูบานออนเซ็นอยางเดียว ที่น่ีประกอบดวย เรียว
กังมากมายสไตลตะวันตกที่สรางจากไมหลายชั้น ไดรับการปลูกสรางตั้งแตปลายสมัย
ไทโชถึงโชวะตอนตน สามารถสัมผัสกับภมูิประเทศอันเปนเอกลักษณของบานเรือน
ยุคเกา (ราคาไมรวมคาแชออนเซ็น ราคาอยูที่ 500-3000 เยน ทั้งนี้ขึน้อยู
สถานที่บริการ) จากน้ันชอปปم�ง มิตซุย เอาทเลท ปารค เซ็นได พอรท  (Mitsui 
Outlet Park Sendai Port) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) มีรานคา
และชอปของแบรนดดงักวา 160 ราน นอกจากน้ีภายในศูนยการคา Tapio ท่ีมี



 

 

รานอาหารหลากหลายชนิดใหบริการรวมถึงมอีาหารพื้นบานของดีจากภูมภาคโทโฮคุ 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ  2563 ซากปราสาทอาโอบะ รูปปم�นทานไดเมียว - ภูเขาซาโอะ - 

กระเชาลอยฟ�า ชมปศาจหิมะ จูเฮียว – อสิระเลนสกี - หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซา
โอะ – เมืองฟุคุชิมะ 

 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

 จากน้ันทานชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี สรางขึ้นในป 1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ มา
ซามูเนะ สรางข้ึนสําหรับป�องกันเมือง ปราสาทแหงน้ีลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภูเขาและ
ป�าซ่ึงยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาต ิแมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แตกําแพงหิน
และประตูนั้นไดรับการบูรณะข้ึนใหมอีกครั้ง จากทําเลที่ต้ังของบริเวณปราสาท ทาน
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองเซนไดได จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนค
ลิสโรด (Clis Road) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี ถนนสายช็อปปم�งที่ใหญ
ที่สุดของเมือง มีสินคาใหเลือกหลากหลายต้ังแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคา
เฟ�เกๆ ศูนยเกมส ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮ อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  
 
 
 



 

 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) เปนภูเขาไฟที่ต้ังอยูเปนแนวกันพรมแดนระหวาง Yamagata กับ Miyagi 
ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝم�งจังหวัดยามากาตะ และเปนจุดหมายปลายทางหลักของ
นักทองเท่ียวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดท้ังป จากน้ันนําทานน่ัง กระเชา
ลอยฟ�าซาโอะ (Zao Ropeway) ท่ีจะพาคุณไตจากดานลางของเขาซาโอะ ไป
จนถึงยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในชวงฤดูหนาวหมิะจะปกคลุมทั่วพ้ืนที่เปนสีขาวโพลน ชม
ปศาจหิมะ (Snow Monster) หรือภาษาญี่ปุ�นเรียกวา จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเปน
น้ําแข็งที่เกิดจากจะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนกอตัวเปนรูปรางตางๆ พออยูรวมๆ 
กัน ดูราวคลายกบัปศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปดไฟไลทอัพเพิ่มความ
สวยงามอีกดวย อิสระใหทานเลนสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอรท (Zao Onsen Ski 
Resort) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เปนหน่ึงในสถานท่ีเกาแกที่สุดของ
ญี่ปุ�น ลานสกีขนาดใหญที่มีกิจกรรมใหเลนหลากหลายเหมาะทั้งกับผูท่ีมีทักษะ หรือผู
ท่ีไมเคยเลนสกีมากอน ท่ีน่ีโดงดังดวยคุณภาพของหิมะท่ีละเอียดเบาราวผงแป�ง หรือ
ท่ีเรียกวาพาวเดอรสโนว (Powder Snow) ราคาไมรวมคาเชาชุดและอุปกรณ
สําหรับลานสกี (***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากใน
วันที่สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวนตอการชมปศาจหิมะ อาจปรับไปยังสถานที่
ทองเท่ียวอื่นทดแทน โดยจะปรับไปเลนสกีที่อ่ืนทดแทนดวยเชนกัน) 
นําทานเดินทางสู หมูบานสุนขัจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) Zao 
Kitsune mura (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) มีอาณาบริเวณถงึ 
18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ท่ีญี่ปุ�นน้ัน
เช่ือวาจิ้งจอกเปนผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอุดมสมบูรณ 
ที่น่ีแบงออกเปนสองโซน คือโซนสัตวที่อยูในกรง มีท้ัง แพะ แกะ กระตาย มา สุนัข
จิ้งจอก ซึ่งสามารถใหอาหารได กบัโซนเปดทีม่ีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระใหทานชมความ
นารัก ขนฟูตัวนุมของสนัุขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวัง เน่ืองจากสุนัขจิ้งจอกถึง
จะเปนแบบเล้ียง แตบางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดังน้ัน ควรปฏิบัติตามคูมือการ
ทองเท่ียวท่ีทางเจาหนาที่ของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด และหากตองการถายรูป
หรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะตองแจงเจาหนาที่หรืออยูในสายตาเจาหนาที่ทุกครั้ง ท้ังน้ี



 

 

เพ่ือความปลอดภัยของตัวนักทองเท่ียวเอง จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองฟุคุชิ
มะ นําทานเขาสูโรงแรม 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก  URABANDAI ROYAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ  2563 สนามบนิฟุคุชิมะ ประเทศญ่ีปุ�น - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศ
ไทย 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ�น 
10.10 น.    เหิรฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG8137 
15.25 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 
 

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

ไมรับจอยแลนด 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตอง
ระวัง แวนควรจะตองม ีเมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 
 
 
 



 

 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินไทยหรือไทยสมายด
เทาน้ัน*  
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :   
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เปนตน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราคาบริการรวม :   
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก

ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

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

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 



 

 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทาง E-Mail 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบไุว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว REFUND 
ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเคร่ืองบิน คือ 30 
กิโลกรมั (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 
กิโลกรมั และมคีวามกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) 
x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตองมบีินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่า
กวามาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเกบ็
เพ่ิม) 



 

 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

 
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปน
เหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบรกิารทาง
ประเทศท่ีทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบรกิารอยูเปนปกต ิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกบัทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคนืคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู
รวมคณะไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี/ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผู
ท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13.สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 4 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวัน
ละ 8 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักทีใ่ชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาท ิ
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว   ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
         (..............................................................) 

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


