
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิเซนได 

(TG626: BKK-SDJ 23.50-07.30+1) 
    

2 สนามบินเซนได-อิวาเตะ-ว ิหารทองค า  วดัชูซอนจิ
ลอ่งเรอื Geibiei -กนิซงั ออนเซ็น 

 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

บนเครือ่ง 



 

 

3 ภเูขาซาโอะ ชมปีศาจหมิะ (น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า) - อสิระ
เลน่สก ีณ ซาโอะ สก ีออนเซ็น -มติซุยเอา้ทเ์ล็ตปารค์ 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

4 หมุบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ-มตัสชึมิะ-ชมความสวยงาม
ของอา่วมตัสชึมิะ-ออิอน มอลล ์

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

5 เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจา้แมก่วนอมิ วดัไดคนันอน 
ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบินัโจ 

   SENDAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

6 สนามบนิเซนได-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
(TG627: SDJ-BKK 11.15-16.05) 
 

    

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื
จะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุม
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิร์
มกรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น.      พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอ้นรับทา่น 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS  

  เทีย่วบนิที ่ TG626 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
วนัทีส่อง สนามบนิเซนได-อวิาเตะ-วหิารทองค า วดัชูซอนจ-ิล่องเรอื Geibiei       

กนิซงั ออนเซ็น  

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซนได จงัหวดัมยิาง ิประเทศญีปุ่่ น ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***     
(เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอวิาเตะ ซึง่อยูใ่นภมูภิาคโทโฮค ุน าทา่นสู ่วหิารทองค าวดัชูชอนจ ิ
วัดแหง่นี้ตัง้อยูบ่นภเูขาภายใตร้่มเงาของภูเขาคันซาน เมอืงฮริาอซิมู ิเป็นวัดพุทธนกิายเทน

20 

บนเครือ่ง 



 

 

ไดทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น ไฮไลทข์องทางวัดทีเ่ป็นสถานทีข่ ึน้
ชือ่และโดง่ดังทีส่ดุน่ันก็คอื วหิารทองค าอันศักดิส์ทิธิท์ีท่างวัดไดส้รา้งอาคารไมข้นาดใหญ่
ครอบวหิารทองค าไวอ้กีทเีพือ่ป้องกันความเสยีหาย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมความงาม หุบเขา (เกบเิก) สถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของจงัหวดัอ ิ
วาเตะ และเป็นสถานทีพั่กผอ่นทางธรรมชาตทิีไ่ดรั้บความนยิมมาตัง้แต่ สมยัเมจ ิหบุเขาเก
บเิกเป็นเขาหนิปูนสูงชัน มแีมน่ า้ซะเท็ทส ึ(Satetsu River) ทีไ่หลจากเทอืกเขาคุรโิค
มะผา่นกลางผาหนิทีส่งูถงึ 50 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ตลอดสองฝ่ังล าน ้า
เต็มไปดว้ยทัศนียภาพของป่าไมธ้รรมชาติ น าท่านเดนิทางสู่กนิซังออนเซน (Ginzan 
Onsen) ซึง่เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นทีเ่งยีบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึง่เดมิเป็นพืน้ที่
รอบเหมอืงแร่เงนิทีไ่ดป้รับปรุงและพัฒนาใหม ่มชีือ่เสยีงเป็นอันดับตน้ๆของประเทศญีปุ่่ น มี
ออนเซนที่สวยงามที่สุดดว้ยหอ้งพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองขา้งทางของแม่น ้า  
นอกจากนี้ยังมหีอ้งอาบน ้าสาธารณะเปิดใหบ้รกิาร 2 แห่ง (ไมร่วมคา่แช่ออนเซน 300-
1,500 เยน) และบอ่ออนเซนเทา้ (ฟร)ี ซึง่ตัง้อยูร่อบๆเมอืง หนึง่ในหอ้งอาบน ้าออนเซน คอื 
ชโิรกาเนย(ุShiroganeyu) ออกแบบโดยสถาปนกิ Kuma Kengo และอกีแหง่หนึง่คอื โอโม
คาเกย(ุOmokageyu) เป็นหอ้งอาบน ้าแบบสว่นตัว(ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 นาท)ี หรอื



 

 

ส าหรับผูไ้ม่ไดเ้ขา้พักสามารถใชบ้รกิารหอ้งอาบน ้าในเรยีวกังไดใ้นชว่งกลางวัน ค่าใชจ้่าย
ประมาณ 300-1,500 เยน สว่นใหญจ่ะเป็นหอ้งอาบน ้าในรม่ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่  

 SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ภเูขาซาโอะ-ชมปีศาจหมิะ (น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า)-อสิระเลน่สก ีณ ซาโอะ สก ี
มติซุยเอา้เล็ตปารค์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาซาโอะ ท่านจะไดส้ัมผัสกับความมหัศจรรยข์องปีศาจหมิะซึง่เป็น
ปรากฏการณ์ทีต่น้ไมนั้บหมืน่ตน้ ปกคลมุไปดว้ยน ้าแข็งขาวโพลนสดุลกูหลูกูตา จนกลายเป็น
รปูรา่งแปลกๆ ท าใหก้ลา่วขวญักันวา่เป็นปีศาจหมิะหรอือกีชือ่หนึง่เรยีกวา่ “สโนวม์อนสเตอร”์ 
ทีเ่กดิจากเหล่าตน้ไมท้ีอ่าศัยอยู่ทีน่ี่กับสภาพอากาศแบบพเิศษเฉพาะของเทอืกเขาซาโอะ 
ซึง่จะสรา้งความประทับใจใหก้ับผูท้ีพ่บเห็นบนเทอืกเขาแหง่นี้อยา่งไมรู่ล้มื อสิระใหท้่านเลน่
สก ีณ ซาโอะ สกรีสีอรท์ ลานสกขีนาดใหญท่ีม่กีจิกรรทมใหเ้ลน่มากมายหลากหลายเหมาะ
กับผูม้ทัีกษะ หรอืผูท้ีไ่มเ่คยเลน่สกมีากอ่น ราคาไมร่วมคา่เชา่ชดุและอปุกรณ์ส าหรับเลน่สก ี
(ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และกรณีทีส่ภาพอากาศไม่
เอ ือ้อ านวยต่อการชมปีศาจหมิะ ขอน าท่านปรบัเปลีย่นโปรแกรมไปยงัสถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่โดยมลีานสกทีีอ่ ืน่เชน่กนั) 

 
 

 



 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์” เป็นอกีหนึง่สถานทีช่อ้ปป้ิงทีญ่ีปุ่่ น ที่
ปกตจิะลดราคาสนิคา้อยูร่ะหวา่ง 30% - 80% เป็นแหล่งทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลาย
ยีห่อ้ ทัง้สนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอร ์นอกจากนี้ยังเป็นเอาทเ์ล็ททีม่รีา้น
ขายยาแหง่แรกในญีปุ่่ นทีไ่ดรั้บความนยิมท่ัวประเทศมาเปิดรา้นอยู่อกีดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
พกัที ่   SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ หมุบ่า้นสนุขัจิง้จอกซาโอะ-มตัสชึมิะ-ชมความสวยงามของอา่วมตัสชึมิะ-
ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยูใ่กลก้ับเมอืงชโิรอชิใิน
ภเูขาของจังหวัดมยิาง ิเปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แตปี่ 1990 ภายในหมูบ่า้นมสีัตวน์านาชนดิกวา่ 100 
ตัว รวมถงึสนัุขจิง้จอก 6 สายพันธุท์ีว่ ิง่ไปมาไดอ้ย่างอสิระในพืน้ทีก่วา้ง  โดยภายใน Fox 
Village แห่งนี้จะแบ่งออกเป็น2โซน ไดแ้ก่ Cage Zone และ Pasture Area อ ิสระ
ใหท้่านชมความน่ารัก  ขนฟูๆ ของเจา้สุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย แต่ม ีขอ้ควรระวัง 
เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกบางตัวนั้นมีสัญชาติญาณเด ิม อาจจะดุรา้ยและไม่คุน้ชนิกับผู ้
มาเย ือน นักท่องเที ่ยวทุกท่านควรปฏ ิบัต ิตามกฎอย่างเคร่งครัด  และเพื ่อความ
ปลอดภัยไม่ควรสัมผัสกับสุนัขจิ้งจอกโดยที่ไม่มีเจา้หนา้ที่คอยดูแล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารจากนัน้ท่านเดนิทางสู ่มตัสชึมิะ(Matsushima) 
เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาตัง้แตส่มัยอดตี และในปัจจุบันยังคงความงามนัน้เอาไว ้ในปีค.ศ.2013 
อ่าวนี้ยังไดรั้บรางวัล “อ่าวทีง่ดงามทีส่ดุในโลก” และเปนอา่วแรกของประเทศญีปุ่่ นทีไ่ดรั้บ
รางวัลนี้ ทีอ่า่วมัตสชึมิะมหีมูเ่กาะนอ้ยใหญจ่ านวนกวา่ 260 เกาะตัง้อยูใ่นและนอกอา่ว ความ
กวา้งใหญ่ของทวิทัศน์หมู่เกาะ และสตี่างๆที่คอนทราสตก์ันท าใหว้วิที่นี่เป็นสถานที่หา้ม
พลาดทัง้ในอดตีและปัจจุบัน น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืชโิกมา่ เพือ่ล่องเรอืเฟอรร์ีช่มความ
งดงามของอา่วมัตสชึมิะ ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 25-30 นาท ีจากน ัน้เดนิทางสู ่ออิอน 
มอลล ์ออิอนมอลล์ (AEON Mall) เป็นหา้งที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและชอ้ปป้ิงมอลลไ์ว ้
ดว้ยกัน มสีนิคา้หลากหลายครบครันตัง้แต่เสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม เครือ่งใชไ้ฟฟ้า หนังสอื ยา
ชนดิตา่งๆ ตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหาร และมบีรกิารกลอ่งส าหรับแพ็คใหฟ้รดีว้ย เรยีกวา่มี
บรกิารอ านวยความสะดวกใหก้ับนักชอ้ปจากตา่งประเทศอยา่งครบครันเลยทเีดยีว 



 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
พกัที ่   SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจา้แมก่วนอมิ วดัไดคนันอน-ชอ้ปป้ิงยา่นอจิ ิ
บนัโจ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนาง
ศักดนิา Date Masamune ส าหรับป้องกันเมอืง โดยเลอืกสรา้งป้อมปราการไวบ้นภูเขาอา
โอบะ สงู 100 เมตรจากระดับเมอืงดา้นลา่ง ในชว่ง 400 ปีหลังยคุศักดนิาถกูตอ่ตา้นในชว่ง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมัยเมจ ิเกดิไฟไหมใ้นปี 1882 และโดนระเบดิในปี 1945 จงึท าใหปั้จจุบันเหลอืเพยีงเศษ
ซากก าแพงหนิดา้นนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากท าเลที่ตัง้ของปราสาทเดิม 
สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องเมอืงดา้นลา่งทีง่ดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสุ ่เจา้แมก่วนอมิ
วดัไดคนันอน ท่านจะไดพ้บกับรูปป้ันเจา้แม่กวนอมิขนาดใหญ่ (ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิท)์ ให ้
ทา่นไดข้อพรตามอัธยาศัย 

     เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบินัโจ ตลอดสองขา้งทางของถนนนัน้เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย 
เชน่ ช็อปของแบรนดเ์นมตา่งๆ รา้นขายสนิคา้แฟชั่นพวกเสือ้ผา้ รองเทา้เครือ่ง ประดับ รา้น
ขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหารตา่งๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
พกัที ่   SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 

วนัทีห่ก       สนามบนิเซนได - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
11.15 น.     ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG627 

16.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคาไมร่วม
ต ัว๋ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

26-01 ธนัวาคม 62 35,999 28,999 8,900 

17-22 ธนัวาคม 62 36,999 29,999 8,900 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ีทา่นละ 
2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกั
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระที่สนามบนิในวันเช็คอนิ 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชื่อผู ้
เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 



 

 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆ
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 

วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัติ
การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 
ทา่น  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



 

 

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจาก

ทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ใน
การเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่
หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซี่า จะถือว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่
หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่



 

 

วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตให ้
ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอื
เดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยัน
การเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่
ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) 
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่
ตั วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ
ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ท่านช าระเงินคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


