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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) - เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) 
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.59น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626 (บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
เซนได (สนามบนิเซนได) - มัตสึชมิะ - ชมอ่าวมัตสึชมิะ - วัดโกไดโดะ - 
ยามากาตะ - กินซัง ออนเซ็น 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 มัตสึชิมะ (Matsushima) ตัง้อยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีช่ือเสียงที่สดุคืออ่าวมตัสชิึมะ ที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สดุ

ของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองที่มีช่ือเสยีงมาตัง้แตส่มยัอดีต และในปัจจบุนัยงัคงความงามนัน้เอาไว้ ในปีค.ศ. 2013 
เป็นเมืองทอ่งเที่ยวริมอา่วมตัสชิึมะ ที่มีเกาะน้อยใหญ่มากมาย ด้วยเกาะน้อยใหญ่พวกนีช้่วยลดแรงกระแทกของคลืน่ยกัษ์ ท า
ให้มตัสชิึมะได้รับผลกระทบจากสนึามิ ปี 2011 ไมม่ากเทา่กบัเมืองริมทะเลอื่นๆในแถบนี ้และเป็นแหลง่เลีย้งหอยนางรมด้วย 

 ชมอ่าวมัตสึชิมะ ติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น อ่าวนีย้งัได้รับรางวลั “อ่าวที่งดงามที่ สุดในโลก” 
รองจากอา่วของมหาวิหารมงต์ ชาน มิเชล ที่ประเทศฝร่ังเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา และเป็นอ่าวแรก
ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีได้รับรางวลันี ้ที่น่ีจึงเป็นสถานีท่ีซึง่ควรแวะไปเที่ยวชมมากที่สดุแหง่หนึ่งเมื่อทา่นเดินทางมาถึงเมืองเซนได 

 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวดัขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมตัสึชิมะ ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าให้วัดแห่งนี ้

กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมตัสชิึม่า สร้างขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆ์ที่
ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปัน้จะถกูน ามาให้ประชาชนได้ชมกนัทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุท้ายที่น าออกมาจดัแสดง
คือปี 2006) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 ยามากาตะ(Yamagata) มีพืน้ที่ที่ใหญ่ที่สดุในแถบชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทิศใต้ของภมูิภาคโทโฮค ุเมืองหลกั คือ เมืองยา

มากาตะ มีช่ือเสยีงของผลผลติทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอร์ร่ี แหลง่น า้พรุ้อน และความงามของธรรมชาติ 
 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บ้านออนเซ็นที่ยงัคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดัง้เดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน

ปัจจบุนั โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญ่ีปุ่ นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บ้านที่เรียงรายไปด้วย เรียวกงัไม้
เลียบแม่น า้ยงัคงมีให้เห็นกนัอยู่จนถึงทกุวนันี  ้เพลิดเพลินกบัการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบตัิเป็น
ออนเซ็นก ามะถนัใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากนัว่ามีสรรพคณุช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด , บาดแผลไฟไหม้, โรค
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ผิวหนงัเรือ้รัง, โรคเรือ้รังยอดฮิตของผู้หญิง และโรคหลอดเลอืดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม Kaminoyama Onsen หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
เมืองซาโอะ - เทือกเขาซาโอะ (น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมสโนว์มอนสเตอร์) -  
หมู่บ้านสุนัขจิง้จอก (Zao Fox Village) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหนึ่งเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามากาตะ และยังเป็นแหล่ง

ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงด้านน า้พรุ้อนและสกีรีสอร์ท ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ช่ืนชมกบัธรรมชาติสองข้างทางที่ถกูปกคลมุ
ไปด้วยหิมะในช่วงฤดหูนาว น าทา่น น่ังกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อช่ืนชมความมหศัจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พดัพา
หิมะมาปกคลมุต้นสนจ านวนมาก เกาะเป็นผลกึน า้แข็งก่อตวัเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงท าให้ถกูกลา่วขวญักนัว่า
เป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ” ให้ทกุทา่นได้อิสระเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูป SNOW MONSTER  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแห่งซาโอะ หมูบ้่านสนุขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยูใ่กล้กบัเมืองชิโรอิชิในภเูขาของจงัหวดั

มิยากิ เปิดให้เข้าชมตัง้แต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสตัว์นานาชนิดกว่า 100 ตวั รวมถึงสนุขัจิง้จอก 6 สายพนัธุ์ที่วิ่งไปมาได้
อย่างอิสระในพืน้ที่กว้าง ในประเทศญ่ีปุ่ น สุนขัจิง้จอกเป็นสตัว์ที่ส าคญัชนิดหนึ่ง ตัง้แต่ระดบัชาวบ้านมีความเช่ือว่าสนุัข
จิง้จอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของ
การเกษตร(ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง ให้ทา่นได้สมัผสัความนา่รักของสนุขัจิง้จอก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Dake Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
ฟูกุชมิะ - ทะเลสาบอนิะวะชโิระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจ ิจูคุ -  
หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จังหวัดฟูกุชิมะ ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮะคุ เป็นจังหวดัที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในญ่ีปุ่ น ที่นี่ยงัคงวฒันธรรมญ่ีปุ่ น

แบบดัง้เดิมเอาไว้ได้ มีสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่สวยงาม อาหารอร่อย รวมถึงเซ็นธรรมชาติที่นา่สมัผสั 
 ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro) เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่ี่เมืองอินะวะ

ชิโระ ใจกลางของจงัหวดัฟูกชิุมะ ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟ ท าให้น า้มีลกัษณะของธาตทุี่เป็นกรด

จนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศยัอยู่ใต้น า้ได้ ท าให้น า้ใสจนได้รับขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพาะฤดู

หนาวที่เราจะได้เห็นภาพทิวเขาหิมะสลบัซบัซ้อนปรากฏบนผิวน า้ใส อีกทัง้สามารถพบเห็นฝงูหงส์นบัร้อยตวัที่ลอยอยู่เหนือผิว

น า้ ตัง้แตพ่ฤศจิกายน – เมษายนของทกุปี  

 
 ชม ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ถกูสร้างขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 มีทัง้หมด 5 ชัน้ เต็มไปด้วยมนต์ขลงั  

และผา่นเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์มามากมาย ท าให้โดนท าลายและสร้างขึน้ใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกูสร้างขึน้ใหม่
ในปี ค.ศ. 1964 ปัจจบุนัปราสาทสรุึกะได้เป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวตัิศาสตร์ของเมืองไอส-ุวาคามทัส ุรวมทัง้เคร่ืองเขินและ
ดาบโบราณต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลมุตวัปราสาท ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย สว่นในช่วงฤดู
ใบไม้ผล ิสามารถชมซากรุะกวา่ 1,000 ต้นในสวนของปราสาท ซึง่ถือเป็น 1 ใน 100 จดุชมซากรุะท่ีสวยงามที่สดุในญ่ีปุ่ น  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านโออจิู จูคุ เป็นบ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2183 เป็นบ้านพกัในสมยัเอโดะที่ตัง้อยู่ในถนนสาย
ส าคญั ที่ใช้เช่ือมระหว่างเมืองไอสวุาคามสัส ึกบัเมืองนิคโก้ ซึ่งปัจจุบนัดดัแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหารที่มีของท้องถ่ินขึน้ช่ือ 
“โซบะต้นหอม” ที่ชาวญ่ีปุ่ นนิยมรับประทาน นอกจากนีย้งัมีศาลเจ้าและวดัประจ าเมืองโออจิูจูค ุโดยวดัตัง้อยู่ปลายสดุของ
ถนนสายหลกั ให้นกัทอ่งเที่ยวจะได้ชมทิวทศัน์อนังดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวดั 

 
 

 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินที่ตัง้อยูต่ิดกบัแมน่ า้โอคาวะ โดยเช่ือกนัว่า หน้าผาหินแห่งนีม้ีอายหุลายล้านปี และถกู
ธรรมชาติกดัเซาะในระยะเวลาที่ผา่นมา ท าให้หน้าผาแห่งนีม้ีรูปร่าง หน้าตาที่แปลกประหลาดคล้ายๆกบัเจดีย์หินขนาดยกัษ์ 
ที่นี่มีสะพานแขวน เรียกว่า สะพานฟูจิมิบาชิ ให้เดินชมวิวแม่น า้สีเขียวมรกตสวยงาม แถมยงัได้ดรู่องหินของหน้าผา และ
สมัผสักบัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติในระยะใกล้ๆอีกด้วย นบัเป็นอีกหนึง่จดุชมที่ทกุทา่นไมค่วรพลาด 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั Fukushima Hotel หรือเทียบเท่า 

  



 

โค้ดทัวร์ JPGT-123 

วันที่ 5 
ชมเมืองอซิากะ ออนเซ็น – เก็บสตรอว์เบอร์รี -  เมืองเซนได - เซนได อซุิมิ พรี
เม่ียม เอาท์เล็ท - ช้อปป้ิงย่านอจิบินัโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมเมือง อิซากะ ออนเซ็น (IizakaOnsen) เมืองแห่งน า้พุร้อนอันเก่าแก่ที่ที่คุณสามารถเดินเล่นไปรอบๆตัวเมือง และ

เพลิดเพลินไปกบัน า้พรุ้อนสง่ตรงมาจาก ‘เรียวกงั’ โรงแรมสไตล์ญ่ีปุ่ นดัง้เดิม และบ่ออาบน้าสาธารณะถึง 9 แห่ง บริเวณใจ
กลางเมือง อิซากะออนเซ็น เป็นเมืองน า้พรุ้อนท่ีเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมซึง่มีมานานกวา่ 2,000 ปี  
ประวัติศาสตร์ของอิซากะ ออนเซ็น มีต านานวา่ ยามาโตะ ทาเครุ โนะ มิโคโตะ (ผู้กล้าในต านานของญ่ีปุ่ นเมื่อ 2,000 ปี
ก่อน) ไปออกรบทางฝ่ังตะวนัออก เกิดป่วย แตพ่อได้แช่น า้ร้อนในแถบนัน้ ก็หายป่วยทนัที ในปี ค.ศ.1689 สมยัเอโดะ นกัแต่ง
กลอนช่ือมตัสโึอะ บะโชได้มาที่น่ีด้วย 

 
 น าทา่นเก็บสตรอว์เบอร์รี สดๆจากต้นมาทานได้แบบไมอ่ัน้ ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยฉ ่าถกูใจแน่นอน  เป็นหนึ่ง

ในกิจกรรมช่วงฤดหูนาวของเมืองอิซากะ ออนเซ็น ที่ไมค่วรพลาด (ท่านสามารถเก็บสตรอว์เบอร์รีได้นานถงึ 30 นาที) 

 
 เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัอย่างจุใจ กบัศนูย์

รวมร้านแบรนด์ช่ือดงัต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 
Adidas และอื่นๆ และยงัมีร้านอาหารมากมายให้ทา่นได้เลอืกทานอยา่งอิ่มอร่อย 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ย่านอิจิบันโจ เป็นแหลง่ช้อปปิง้ในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบด้วยถนนช้อปปิง้หลายสาย จึงได้ช่ือว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่

ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนัน้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขาย
สนิค้าแฟชัน่พวกเสือ้ผ้า รองเท้าเคร่ือง ประดบั ร้านขายยา ร้านขายสนิค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมีการจดัแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทาง รวมทัง้มีการตัง้ต้นคริสต์มาสและประดบัไฟ
เอาไว้ตามจดุตา่งๆ พร้อมด้วยเสยีงเพลงที่เข้ากบับรรยากาศ 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sendai Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

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

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

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  

ราคาแนะน าเพียง :  SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ท้าลมหนาว 6 วัน 4 คืน 
 โดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 59,900.- 9,900.- 46,900.- 

วันที่ 07-12 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 59,900.- 9,900.- 46,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน
มีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
เจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
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** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  
-เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

    -เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

โค้ดทัวร์ JPGT-123 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 
15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัเิพ่ือ

การพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


