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SENDAI IWATE FUKUSHIMA 6D4N 

PREMIUM AUTUMN IN SENDAI 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนตลุำคม - พฤศจกิำยน 2562  

 

สำยกำรบนิไทย (TG) 
สิน้สดุกำรรอคอย สำยกำรบนิไทย บนิตรงลงเซนได  

ลอ่งเรอืชมใบไมเ้ปลีย่นส ีหบุเขำ เกบเิก เยอืนมรดกโลกวนัจซูนจ ิ 

ยอ้นสูย่คุเฮอนั ณ หมูบ่ำ้นเอะสะช ิฟจูวิำระ 

สมัผสัควำมงำนของแหลง่ออนเซ็นชือ่ดงั กนิซนั ออนเซ็น 
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ชมควำมงำนของ ปรำสำททสรึงุะ หรอื ปรำสำทไอส ึวำคำมตัส ึ

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะ สมัผสัประสบกำรณ์แชอ่อนเซ็นเทำ้ หนำ้สถำนรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่ำ้นโบรำณ สมยัเอโดะ หมูบ่ำ้นโออจุ ิจคุุ 

น ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ ชมควำมงำมของใบไมเ้ปลีย่นส ีณ เทอืกเขำซำโอ 

ลอ่งเรอืชม อำ่วมตัซชึมิำ่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ถนนคลสิโรด และ มติซุย เอำ้เลท ปำรค์ เซนได พอรท์ 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 

พเิศษ Wanko Soba อำหำรพืน้เมอืงของโทโฮค ุ

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ อณุหภมู ิ  พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

29 ตลุำคม – 03 พฤศจกิำยน 2562 
BUS1 

29,888.- 7°C - 17°C 
 8,900 30+1 

29 ตลุำคม – 03 พฤศจกิำยน 2562 
BUS2 

31,888.- 7°C - 17°C 8,900 30+1 

05-10 พฤศจกิำยน 2562 BUS1 29,888.- 6°C - 15°C 
 8,900 30+1 

05-10 พฤศจกิำยน 2562 BUS2 31,888.- 6°C - 15°C 8,900 30+1 

12-17 พฤศจกิำยน 2562 BUS1 32,888.- 4°C - 14°C 
 8,900 30+1 

12-17 พฤศจกิำยน 2562 BUS2 34,888.- 
4°C - 14°C 

8,900 30+1 

19-24 พฤศจกิำยน 2562 BUS1 32,888.- 
3°C - 13°C 

 8,900 30+1 

19-24 พฤศจกิำยน 2562 BUS2 34,888.- 
3°C - 13°C 

8,900 30+1 

19-24 พฤศจกิำยน 2562 BUS3 34,888.- 
3°C - 13°C 

8,900 30+1 

+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี (INFANT) 9,900 บำท/ทำ่น** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มีเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนำมบนิเซ็นได – เมอืงอวิำเตะ - วดัจซูนจ ิ– ลอ่งเรอืเกบเิก - หมูบ่ำ้นเอะสะช ิฟจูวิำระ 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั น าท่านเดนิทางสู่

เมืองอวิาเตะ (Iwate) ตัง้อยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่มีธรรมชาตสิวยงามและมีมรดกโลกที่

น่าสนใจ ถื น าท่านสู่ วดัจูซนจ ิ(Chusonji Temple) ตัง้อยู่ในเมืองฮริาซุม ิจ.อวิาเตะ เป็นสถานที่
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ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฮริาอซิมู ิกอ่ตัง้ข ึน้ในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานกิายเทน

ได ประกอบดว้ยอาคารตา่งๆ สบิกว่าหลังในพืน้ทีข่นาดใหญ่ แต่หลงัจากการลม่สลายของตระกลูฟูจิ

วาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจงึเหลอือาคารดัง้เดมิเพียง 2 หลัง บรเิวณทีต่ัง้ของวัดชซูนจนัิน้ 

ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) พเิศษ เมน ูWanko Soba  

  โซบะทอ้งถิน่ของภมูภิำค ทีม่ลีกัษณะพเิศษ เตมิเสน้จนกวำ่จะอ ิม่  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เกบเิก (Geibikei) คือช่องเขายาว 2 กม. ซึง่เกดิจากแม่น ้าซาเท็ตส ึ

ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูตระหง่านกว่า 50 ม. ชือ่ เกบ ิซ ึง่แปลว่า จมกูสงิโต นัน้มาจากหนิปูนทีอ่ยู่ใกล ้

ปลายสดุของชอ่งเขามรีูปร่างคลา้ยจมูกสงิโต น าทา่น ลอ่งเรอื ชมทศันียภาพทีง่ดงามของน ้าตก กอ้น

หนิทีน่่าทึง่ และถ ้าหนิปูน ฯลฯ เมื่อมาถงึครึง่ทางของการล่องเรือ คณุสามารถลงจากเรอืมาเดนิได ้มี

หนา้ผากวา้งใหญ่ซึง่มรีูขนาดเล็กอยู่ ไฮไลท!์!! สามารถซือ้ อนุดำมะ หรือ หนิโชคด ี และพยายาม

โยนหนิเหลา่นัน้เขา้ไปในรู ถา้ท าส าเร็จก็จะหมายความว่า จะโชคด ีระหว่างการลอ่งเรอื คนพายเรอืจะ

รอ้งเพลงพื้นบา้นชือ่ว่า เคยบ์โิออวิำเกะ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิความงามของธรรมชาต ิตน้ไม ้ป่า

เขา ล าธาร คลอเคลา้ไปดว้ยเสยีงพลงเพราะๆ ในบางชว่ง ตามอัธยาศยั น าทา่นสู ่หมูบ่ำ้นเอะสะช ิฟู

จวิำระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) ที่นี่จะเป็นหมู่บา้นโบราณในบรรยากาศประวัตศิาสตร์

สมัยเฮอัน เป็นสถานทีส่ าหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทวีี มากกว่า 200 เรื่องดว้ยกัน นอกจากจะเดนิชม

บรรยากาศสไตลย์อ้นยุคแลว้นัน้ ภายในยังมีกจิกรรมสนุกๆ อกีมากมาย เชน่ การแตง่กายเป็นขนุนาง

สมัยเฮอัน (มแีบบฟรแีละเสยีเงนิเพิม่เตมิ) การแตง่กายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร 

การลองฝึกยงิธนู นอกจากนี้ยังมโีซนถา่ยภาพแบบ ART 3 มติ ิอกีดว้ย  

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั Morioka Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีส่ำม เมอืงคะคุโนะดำเตะ – บำ้นซำมูไรโบรำณทีค่ะคุโนะดำเตะ - กนิซงั ออนเซ็น - Sendai-Izumi 

Premium Outlet 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคะคุโนะดำเตะ (Kakunodate) ชม บำ้นซำมูไรโบรำณทีค่ะคุโนะดำเตะ 

เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือที่เรียกว่า บุเคะยะชกิ ิ(Bukeyashiki) และบา้นเรือนของพ่อคา้ซึง่

ยังคงไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างดแีมเ้วลาจะลว่งเลยมาราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ท าใหท้ีน่ี่ไดร้ับฉายาว่า

เป็น เกยีวโตนอ้ย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลอืบา้นซามูไรทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 6 หลัง และ

หากเดนิเลน่จนรูส้กึเมือ่ย ก็สามารถน่ังรถลากชมเมอืงไดด้ว้ย  



REVISED 24 AUG 2019 ตดัไฮไลท์คาเฟ่นกฮกู 

 

 เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) 

จากนั้นน าท่าน เดนิเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา 

ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นนี้เดมิท ีเป็นหมู่บา้นเหมอืงแร่มากอ่น หลงัปิดการท าเหมอืงไป 

ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดยีว ทีน่ี่ประกอบดว้ย เรยีวกงัมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจาก

ไมห้ลายชัน้ ไดร้ับการปลูกสรา้งตัง้แตป่ลายสมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสมัผัสกับภูมปิระเทศ

อันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า (รำคำไมร่วมคำ่แช่ออนเซ็น รำคำอยู่ท ี ่500-3000 เยน 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูส่ถำนทีบ่รกิำร) จากนัน้ชอ้ปป้ิง Sendai-Izumi Premium Outlet มรีา้นคา้และชอ้ปของ  

แบรนดด์งักว่า 160 รา้น นอกจากนี้ภายในศนูยก์ารคา้ Tapio ทีม่รีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหบ้รกิาร 

 รวมถงึมอีาหารพืน้บา้นของดจีากภมูภาคโทโฮค ุอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั  SENDAI HIllS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงไอสุ – ปรำสำทสรึุงะ - เมอืงไอสุ - หมูบ่ำ้นโออุจ ิจคูุ - ออนเซ็นเทำ้ ณ สถำนรีถไฟยูโน

คำม ิออนเซ็น - หนำ้ผำโทโนะเฮทสรึ ิ- เมอืงฟคุชุมิะ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือ

ตวัเมืองทีย่ังคงสมัผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมีมนตเ์สน่หเ์รือ่งของออน

เซ็น อีกดว้ยน าท่านสู ่ปรำสำทสรึุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปรำสำทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่ง

เดยีวทีย่ังคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้ปราสาทหลงัคาสเีเดงอันเป็นสญัลักษณ์แห่งเมืองไอสวุา

คามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมีชือ่ว่า ปรำสำทคุโระคะวะ Kurokawa 

Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาท

เสยีหายหนักและไดม้ีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลือเพียง 5 ชัน้เท่านั้น HILIGHT!!! 

ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ด ้

เลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทีน่ี้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) 

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Touno hetsuri) หรอื หนำ้ผำลำ้นปี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้ง

ขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ ถกูกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้น

ปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนำ้ผำ 

และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนำ้
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ผำรปูเจดยี ์จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม สถำนรีถไฟยูโนคำม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) 

โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีวของญี่ปุ่ นทีม่อีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ อกีทัง้

ตดิกันยังมีจุดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้รีระหว่างทีร่อรถไฟดว้ย HILIGHT!!! เพลดิเพลนิกับการ 

ออนเซ็นเทำ้ อสิระใหท้่านผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บำ้นโออุจ ิจูคุ 

(Ouchi Juku) บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็น

บา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 

เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย 

หมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ีชือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็น

เสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคไุดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขต

อนุรักษ์ส ิง่ปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับ

การบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมือง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบ

ญี่ปุ่ นเพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงฟคุชุมิะ (Fukushima) 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั FUKUSHIMA MUKAITAKI HOTEL ONSEN หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่ำ้ ภเูขำซำโอะ (น ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ) -  ทำ่เรอืชโิกมำ่ – อำ่วมตัซชึมิำ่ – วดัโกไดโดะ- วดัซูอกินัจ ิ

– วดัเอนสอึนิ – เซนได – ปรำสำทอำโอบะ - ชอ้ปป้ิง ณ ถนนคลสิโรด 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6)  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ภูเขำซำโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟที่ตัง้อยู่เป็นแนวกันพรมแดน

ระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมภิาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมาย

ปลายทางหลกัของนักทอ่งเทีย่วในการมาชมทศันียภาพอันงดงามตลอดทัง้ปี น าทา่นน่ัง กระเชำ้ลอย

ฟ้ำซำโอะ (Zao Ropeway) ทีจ่ะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ (Zao) ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ 

(Jizo) การน่ังกระเชา้เคเบิล้อันแสนสบายนี้ถอืเป็นอกีประสบการณ์ทีย่อดเยีย่ม ทีจ่ะท าใหค้ณุไดส้มัผัส

กบัทศันียภาพของธรรมชาตทิีอ่ยู่ตรงหนา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแตล่ะชว่งฤดูกาล ตัง้แตก่อ้นหมิะทีป่ก

คลมุตน้ไมใ้นชว่งหนา้หนาว สูท่อ้งฟ้าอันสดใสในชว่งหนา้รอ้น ไปจนถงึพชืพรรณเขยีวขจใีนฤดใูบไม ้

ผล ิแปรเปลีย่นไปเป็นสนี ้าตาลแดงในฤดใูบไมร้่วง  

  เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

น าท่านเดนิทางสู่ ทำ่เรอืชโิกมำ่ (Marine Gate Shiogama) เพื่อล่องเรือเฟอรรี่เพื่อชม อำ่วมตัซึ

ชมิำ่ (Matsushima Bay) ทีต่ดิอันดับ 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น (Nihon Sankei) 

เป็นอ่าวทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมตีน้สนญีปุ่่ น

ข ึน้อยู่ดว้ยท าใหเ้กดิภาพที่แปลกตา  ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 20-25 นาที จากนั้น วดัโกไดโดะ 

(Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรือมัตสชึมิะ เนื่องจากตัง้อยู่ใน

ต าแหน่งทีโ่ดดเดน่ ท าใหว้ัดแห่งนี้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมัตสชึมิะ ถกูสรา้งข ึน้ในปี 807 เป็นที่

ประดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่กอ่ตัง้โดยพระสงฆท์ีก่่อตัง้วัดซอูกินัจ ิโดยรูปปั้นจะถูกน ามาให ้

ประชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี เดนิทางสู่ วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชือ่เสยีง

ทีส่ดุในภูมภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตบูานเลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม 

กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในชว่งสมัยคามาคู
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ระ วัดแห่งนี้ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมืองมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างดี โดยบรเิวณ

ทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆที ่อดตีเคยเป็นสถานทีท่ า

สมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้นต่างๆ ไม่ไกลกันนัก น าทา่นเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) 

วัดแห่งนี้รูจ้ักคุน้เคยกนัในชือ่ วดัแหง่กหุลำบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตกทีว่่ากนัว่าเกา่แกท่ีส่ดุ

ในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตขูวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ในปี 1646 เพื่อไวทุ้กข์

และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมื่ออายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมีสวนมอส

และหนิตัง้อยู่ และดา้นหลงัวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพื้นทีว่ัดเป็นทีต่ัง้ของหลุม

ฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขี่มา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์ักษ์ผูภ้ักดทีีป่ลดิชพีตายตามไป

ท่านชม ซำกปรำสำทเซนได หรือ ปรำสำทอำโอบะ (Aoba Castle) สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขุน

นางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกนัเมอืง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภเูขา

และป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอืเพยีงเศษซาก แตก่ าแพงหนิและประตนัูน้

ไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่อีกครัง้ จากท าเลทีต่ัง้ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ที่

งดงามของเมืองเซนไดได  ้จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แตอ่าหารทอ้งถิน่หรอืฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศนูยเ์กมส ์

ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮเอน อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั  SENDAI HIllS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั    

วนัทีห่ก สนำมบนิเซนได – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

  ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิเซนได 

11.15 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG627 

16.05 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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โปรแกรมนีไ้มร่บัจอยแลนด ์
 

ฤดหูนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
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การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 30 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุำตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง E-

Mail 

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่ำตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่ส่ง

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ั๋วเครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีำรคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ 

หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนนิการออก

ตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกนั 

 กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง  ไม่เก ิน  115 เซนติเมตร  หรือ  25 เซนติเมตร  (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร  (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 
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หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อัคคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคมุจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือส ิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ข่ายคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  
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5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ 

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อย่ำงนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขยัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
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/ BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง..................... ................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


