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พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ คาโมะ | ชมสโนวม์อนสเตอร ์| เก็บสตรอวเ์บอรร์ ี| กินซงั ออนเซน็ 
ลอ่งเรอืแมน่ า้โมกาม ิ| ชมอ่าวมตัสชึิมะ | หมูบ่า้น โออจุิ จคู ุ| ปราสาทสรุึกะ | ออนเซน็ 

 

 

  

SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA เจา้แมงกระพรุน 7วัน 5คนื 

 เดนิทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  65,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626  23.59-08.00+1) 

วนัท่ี 2.  เซนได (สนามบินเซนได) – เมืองซาโอะ – เทือกเขาซาโอ (นั่งกระเชา้ไฟฟา้ชมสโนวม์อนสเตอร)์ - หมูบ่า้นสนุขัจิง้จอก - ดาเกะออนเซ็น 
วนัท่ี 3.  ฟกูชิุมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสรุึกะ - หมูบ่า้น โออจิู จคู ุ– หนา้ผาหินโทโนะ เฮทสรึ ิ

วนัท่ี 4  สถานีรถไฟแมว - จงัหวดัยามากาตะ – เก็บสตรอวเ์บอรร์ ี– ลอ่งเรอืแมน่ า้โมกามิ 

วนัท่ี 5.  เมืองยามากาตะ - โกดงัซงัเคียว - พิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้ คาโมะ - กินซงั ออนเซ็น 

วนัท่ี 6.  เมืองมตัสชิึมะ – ชมอา่วมตัสชิึมะ – วดัโกไดโดะ - เซนได - ชอ้ปป้ิงอิออน นาโทร ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นอิจิบนัโจ 

วนัท่ี 7.  เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG627  11.15-16.05) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) - เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) 
พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.59 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626  
 (บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
เซนได (สนามบนิเซนได) - เมืองซาโอะ – เทอืกเขาซาโอะ (น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมส
โนวม์อนสเตอร)์ - หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแหง่ซาโอะ -  ดาเกะออนเซ็น 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้  

[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได้] 

 น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหนึ่งเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามากาตะ และยังเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงดา้นน า้พรุอ้นและสกีรีสอรท์ ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติสองขา้งทางที่ถกูปกคลมุ
ไปดว้ยหิมะในช่วงฤดหูนาว น าทา่น น่ังกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อช่ืนชมความมหศัจรรยข์องสายลมจากไซบีเรยีที่พดัพา
หิมะมาปกคลมุตน้สนจ านวนมาก เกาะเป็นผลกึน า้แข็งก่อตวัเป็นรูปรา่งเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงท าใหถ้กูกลา่วขวญักนัว่า
เป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ” ใหท้กุทา่นไดอ้ิสระเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูป SNOW MONSTER  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแห่งซาโอะ หมูบ่า้นสนุขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยูใ่กลก้บัเมืองชิโรอิชิในภเูขาของจงัหวดั
มิยากิ เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้นมีสตัวน์านาชนิดกว่า 100 ตวั รวมถึงสนุขัจิง้จอก 6 สายพนัธุท์ี่วิ่งไปมาได้
อย่างอิสระในพืน้ที่กวา้ง ในประเทศญ่ีปุ่ น สุนขัจิง้จอกเป็นสตัวท์ี่ส  าคญัชนิดหนึ่ง ตัง้แต่ระดบัชาวบา้นมีความเช่ือว่าสนุัข
จิง้จอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดม สมบูรณ์ของ
การเกษตร(ขา้ว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง ใหท้่านไดส้มัผสัความน่ารกัของสนุขัจิง้จอก และป้อนอาหารสนุขัจิง้จอก 
พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Dake Hotel หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่3 
ฟูกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจิ จูคุ - หน้าผา
หนิโทโนะ เฮทสึริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จังหวัดฟุกุชิมะ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องภูมิภาคโทโฮะคุ เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในญ่ีปุ่ น ที่นี่ยงัคงวฒันธรรมญ่ีปุ่ น

แบบดัง้เดิมเอาไวไ้ด ้มีสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่สวยงาม อาหารอรอ่ย รวมถึงเซ็นธรรมชาติที่นา่สมัผสั 
 ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro) เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่ี่เมืองอินะวะ

ชิโระ ใจกลางของจงัหวดัฟุกชิุมะ ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟ ท าใหน้ า้มีลกัษณะของธาตทุี่เป็นกรด
จนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศยัอยู่ใตน้  า้ได ้ท าใหน้ า้ใสจนไดร้บัขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค”์ โดยเฉพาะฤดู
หนาวที่เราจะไดเ้ห็นภาพทิวเขาหิมะสลบัซบัซอ้นปรากฏบนผิวน า้ใส อีกทัง้สามารถพบเห็นฝงูหงสน์บัรอ้ยตวัที่ลอยอยู่เหนือผิว
น า้ ตัง้แตพ่ฤศจิกายน – เมษายนของทกุปี 

 
  

ชม ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ถกูสรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 มีทัง้หมด 5 ชัน้ เต็มไปดว้ยมนตข์ลงั 
และผา่นเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกูสรา้งขึน้ใหม่
ในปี ค.ศ. 1964 ปัจจบุนัปราสาทสรุึกะไดเ้ป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวตัิศาสตรข์องเมืองไอส-ุวาคามทัส ุรวมทัง้เครือ่งเขินและ
ดาบโบราณต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลมุตวัปราสาท ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย สว่นในช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิสามารถชมซากรุะกวา่ 1,000 ตน้ในสวนของปราสาท ซึง่ถือเป็น 1 ใน 100 จดุชมซากรุะท่ีสวยงามที่สดุในญ่ีปุ่ น  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านโออูจิ จูคุ เป็นบา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2183 เป็นบา้นพกัในสมยัเอโดะที่ตัง้อยู่ในถนนสาย
ส าคญั ที่ใชเ้ช่ือมระหว่างเมืองไอสวุาคามสัส ึกบัเมืองนิคโก ้ซึ่งปัจจุบนัดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารที่มีของทอ้งถ่ินขึน้ช่ือ 
“โซบะต้นหอม” ที่ชาวญ่ีปุ่ นนิยมรบัประทาน นอกจากนีย้งัมีศาลเจา้และวดัประจ าเมืองโออจิูจูค ุ โดยวดัตัง้อยู่ปลายสดุของ
ถนนสายหลกั ใหน้กัทอ่งเที่ยวจะไดช้มทิวทศันอ์นังดงามของเมืองไดจ้ากบรเิวณดา้นบนของวดั 

 
 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หนา้ผาหินที่ตัง้อยูต่ิดกบัแมน่ า้โอคาวะ โดยเช่ือกนัว่า หนา้ผาหินแห่งนีม้ีอายหุลายลา้นปี และถกู

ธรรมชาติกดัเซาะในระยะเวลาที่ผา่นมา ท าใหห้นา้ผาแห่งนีม้ีรูปรา่ง หนา้ตาที่แปลกประหลาดคลา้ยๆกบัเจดียห์ินขนาดยกัษ์ 
ที่นี่มีสะพานแขวน เรียกว่า สะพานฟูจิมิบาชิ ใหเ้ดินชมวิวแม่น า้สีเขียวมรกตสวยงาม แถมยงัไดด้รูอ่งหินของหนา้ผา และ
สมัผสักบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติในระยะใกล้ๆ อีกดว้ย นบัเป็นอีกหนึง่จดุชมที่ทกุทา่นไมค่วรพลาด 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Fukushima Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 
สถานีรถไฟแมว - เมืองยามากาตะ – เก็บสตรอวเ์บอรรี์ - พพิธิภณัฑสั์ตวน์ ้า  
คาโมะ -โกดังซังเคยีว (Sankyo Warehouses) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สถานี อะชิโนมากิ ออนเซ็น (Ashinomaki-Onsen Station) ชมความน่ารกัของนายสถานีแมวหรือ “เลิฟ” แมวผูด้แูลและ

คอยตอ้นรบัแขกประจ าสถานีแห่งนี ้นอกจากนีภ้ายในสถานียงัเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งเอาใจคนรกัแมว รวมถึงมีรา้นขายของที่
ระลกึมากมายที่บรรดาคนรกัเจา้เลฟิ หรอืทาสแมวตอ้งยอมควกัตงัคซ์ือ้ของติดไมต้ิดมือกลบัไปแนน่อน 

 เมืองยามากาตะ(Yamagata) มีพืน้ท่ีที่ใหญ่ที่สดุในแถบชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่ิศใตข้องภมูิภาคโทโฮค ุเมืองหลกั คือ เมือง
ยามากาตะ มีช่ือเสยีงของผลผลติทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอรร์ี ่แหลง่น า้พรุอ้น และความงามของธรรมชาติ 

 เก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจากตน้มาทานได้แบบไม่อัน้ ยิง่ลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอรอ่ยฉ ่าถกูใจแนน่อน  
(ทา่นสามารถเก็บสตรอวเ์บอรร์ไีดน้านถงึ 30 นาที)

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 พิพิธภัณฑส์ัตวน์ ้าคาโมะ (Kamo Aquarium) ตั้งอยู่ที่ยามากาตะ พิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้แห่งนีม้ีตูแ้มงกะพรุนยกัษ์ มีขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลางถึง 5 เมตร และได้รับการรับรองจากกินเนสสบุ์๊ค ว่าเป็นที่จัดแสดงแมงกะพรุนที่มากที่สุดอันดับ 1 
ของโลก และพิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้แห่งนีย้งัจดัโซนใหค้วามความรูเ้ก่ียวกบัแมงกะพรุน เพื่อใหค้นที่เขา้ชมไดเ้ขา้ใจและเรียนรู ้
เก่ียวกบัสายพนัธุแ์ละถ่ินที่อยู่ของพวกมนัมากยิ่งขึน้ เวลาที่แมงกะพรุนจ านวนมากว่ายน า้กวดัแกว่ง พากนัสอ่งแสงในที่มืด 
สรา้งภาพที่สวยงาม ชวนฝัน เหมือนตอ้งมนตส์ะกด พรอ้มมุมถ่ายรูปสวยๆอีกมากมาย นอกจากจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบันอ้งๆ 
แมงกระพรุนแลว้ ที่นีย้งัมีรา้นอาหารที่น  ากะพรุนมาแปรรูปเป็นอาหารคาวหวานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราเมงแมงกะพรุนและ
ไอศกรมีแมงกะพรุนแสนอรอ่ย รวมถึงรา้นขายของที่ระลกึใหท้า่นไดชื้อ้ของฝากกลบับา้นไดอ้ีกดว้ย นบัเป็นอีกหนึ่งจุดชมที่ทกุ
ทา่นไมค่วรพลาดเป็นเด็ดขาด 
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โกดังซังเคียว (Sankyo Soko) ที่เมืองซากาตะ ซึ่งเป็นเมืองท่าริมทะเล โกดงัแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในฉากที่โอชินจากเด็กสาวที่
ยากจนตอ้งจากบา้นมาท างานท่ีนี่ โกดงัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ 1893 เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บขา้วที่จะสง่ไปยงัเมืองทา่อื่นๆ
ในญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัก็ยงัใชเ้ป็นท่ีเก็บขา้ว และท าเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงประวตัิศาสตรก์ารคา้ขา้วของเมอืง และศนูยข์อ้มลูทอ่งเที่ยว 
เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดนิยมที่นกัท่องเที่ยวจะไดม้าชม โกดงัเก็บขา้วโบราณที่สรา้งจากไม ้มีความเก่าแก่สวยงาม  ฤดูหนาว
เทา่นจะไดส้มัผสัหิมะขาวโพลน พรอ้มกบัไดช้มโกดงัไมส้วยๆ ที่สรา้งเรยีงติดกนัเป็นทิวแถวมองไปไกลแบบสดุลกูหลูกูตา เป็น
ภาพท่ีงดงามคลาสสกิจบัตาเป็นอยา่งยิ่ง ที่น่ียงัมีสนิคา้อยา่งขา้วสายพนัธุต์า่งๆ ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้หา รวมถึงมีสนิคา้น่ารกัๆ อย่าง
ตุ๊กตาโอชิน และของที่ระลกึตา่งๆ ท่ีชวนใหซ้ือ้หาติดไมต้ิดมือกลบัไปเป็นของฝาก 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั YUnohama Hotel หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที ่5 จังหวัดยามากาตะ - ล่องเรือแม่น า้โมกาม ิ- กินซัง ออนเซ็น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ล่องเรือแม่น ้าโมกามิ (Mogami River Boat Ride) แม่น า้สายหลกัของ จ.ยามากาตะ ท่านจะไดช้มบรรยากาศทิวทศันท์ี่
สวยแปลกตา ตน้ไมแ้ละภเูขารอบขา้งถกูปกคลุมไปดว้ยหิมะราวกบัดินแดนในฝัน ซึ่ งการลอ่งเรือแม่น า้โมกามิลอ่งไดท้กุฤด ู
แตจ่ะมีความแตกตา่งกนัไป ในช่วงฤดหูนาวจะมีการติดตัง้เครือ่งท าความรอ้นภายในเรอืหรอืเตาโคทตัสทึี่เป็นโตะขนาดใหญ่ 
ขณะรอ่งเรือจะใหค้วามอบอุ่น พรอ้มชมชมวิวทิวทศันส์องขา้งทางของแม่น า้โมกากิอนังดงาม (ละครโอชินก็ได้มาถ่ายท า
ฉากที่โอชินล่องเรือที่แม่น ้าโมกามิแห่งนี้) 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นที่ยงัคงหลงเหลืออาคารบา้นเรือนดัง้เดิมชวนใหค้ิดถึงใหเ้ห็นกันอยู่ใน
ปัจจบุนั โดยอบอวลไปดว้ยบรรยากาศสไตลญ่ี์ปุ่ นช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บา้นที่เรียงรายไปดว้ย เรียวกงัไม้
เลียบแม่น า้ยงัคงมีใหเ้ห็นกนัอยู่จนถึงทกุวนันี ้เพลิดเพลินกบัการชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบตัิเป็น
ออนเซ็นก ามะถนัใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กนอ้ย โดยว่ากนัว่ามีสรรพคณุช่วยรกัษาบาดแผลโดนบาด , บาดแผลไฟไหม,้ โรค
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ผิวหนงัเรือ้รงั, โรคเรือ้รงัยอดฮิตของผูห้ญิง และโรคหลอดเลอืดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Kaminoyama Hotel หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่6 เมืองมัตสึชมิะ - ชมอ่าวมัตสึชมิะ - วัดโกไดโดะ - เซนได - ช้อปป้ิงออิอน นาโทริ 
- ช้อปป้ิงย่านอจิบัินโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองมัตสึชิมะ(Matsushima) ตัง้อยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีช่ือเสียงที่สดุคืออ่าวมตัสึชิมะ ที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวที่สวยงาม

ที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองที่มีช่ือเสยีงมาตัง้แตส่มยัอดีต และในปัจจุบนัยงัคงความงามนัน้เอาไว ้ในปีค.ศ. 2013 เป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวรมิอา่วมตัสชิึมะ ที่มีเกาะนอ้ยใหญ่มากมาย ดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่พวกนีช้่วยลดแรงกระแทกของคลืน่ยกัษ์ ท าใหม้ตัสชิึ
มะไดร้บัผลกระทบจากสนึามิ ปี 2011 ไมม่ากเทา่กบัเมืองรมิทะเลอื่นๆในแถบนี ้ และเป็นแหลง่เลีย้งหอยนางรมดว้ย  

 ชมอ่าวมัตสึชิมะ ติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น อ่าวนีย้งัไดร้บัรางวลั “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก” 
รองจากอา่วของมหาวิหารมงต ์ชาน มิเชล ที่ประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา และเปนอ่าวแรก
ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไดร้บัรางวลันี ้ที่น่ีจึงเป็นสถานีท่ีซึง่ควรแวะไปเที่ยวชมมากที่สดุแหง่หนึง่เมื่อทา่นเดินทางมาถึงเมืองเซ็นได 

 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวดัขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมตัสึชิมะ ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าใหว้ัดแห่งนี ้

กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมตัสชิึมะ สรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค ์ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆท์ี่
ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะถกูน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุทา้ยที่น  าออกมาจดัแสดง
คือปี 2006) 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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 ชอ้ปป้ิง อิออน นาโทริ หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครือ่งกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บ
จดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครนัเต็มที่ 

 ยา่นอิจิบันโจ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบดว้ยถนนชอ้ปป้ิงหลายสาย จึงไดช่ื้อว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่
ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองขา้งทางของถนนนั้นเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น ของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขาย
สนิคา้แฟชั่นพวกเสือ้ผา้ รองเทา้เครือ่ง ประดบั รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสตม์าสที่จะมีการจดัแสดงไฟไวต้ลอดเสน้ทาง รวมทัง้มีการตัง้ตน้คริสตม์าสและประดบัไฟ
เอาไวต้ามจดุตา่งๆ พรอ้มดว้ยเสยีงเพลงที่เขา้กบับรรยากาศ 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินเซนได 
 ถึง สนามบินเซนได ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627  (บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 
16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาแนะน าเพยีง :  SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA เจ้าแมงกระพรุน 7วัน 5คนื  
 โดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่02-08 เม.ย.63 65,900.- 65,900.- 63,900.- 9,900.- 52,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทุกแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง 
ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อยา่งใด  

- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  
เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่
สามารถเดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ทา่น (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรือ อยู่
ติดกนั  **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหา
หอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   
แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 30 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
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มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน  115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้)   

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบสว่นต่างของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั
เกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ   

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทาง
บรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ย
กวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์
จะพ านกัระยะสัน้ใน ประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ที่สาย
การบินนัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระ
สว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายงับริษัทฯ  
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
 ***  ส าหรับช่วงการเดินทางที่ติดวันหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการทัวร์
น้ัน *** 
      1.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
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     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้ง
ส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการเดินทาง
ทอ่งเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ
มากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**  การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง 
บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
**  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น เนื่องจาก 
เมื่อทา่นช าระเงินครบจ านวนหรอืมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   

เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือ

ตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อเป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่า
กรณีใดๆ) 

กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ื อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศ
คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืน
ให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารท่ีช าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายทีไ่ด ้
จ่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้ายที่
จ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดินทางกบักรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนั
ตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
คา่ทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยนิดีคืนเงนิค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน
การเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ่ว้นก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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** ส ำคัญ !!  บรษิัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่าน
การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุป๊ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่นการ
เดินทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการ
เพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว
เครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  
จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ี อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่า
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
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2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) และ
ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์
ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 


