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มหศัจรรยปี์ศาจหมิะ  
ชมทวิทศันส์ดุอลงัการ Tadami River First Bridge Viewpoint   

1 ใน 3 เกาะสวยสดุในญปีุ่ น 
เช็คอนิภาพสวยๆ ททีะเลสาบกระจกสวรรค ์

เดนิเลน่ชลิล ์ๆ ทหีมูบ่า้นโบราณ 
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โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  
( TG626 : 23.59-07.40 ) 

    

 
2 

สนามบนิเซนได - กระเชา้ไฟฟ้าซะโอ (Zao Ropeway)-
บนจดุชมววิสะพานไดอจิ ิเคยีวเรยีว- AEON MALL  

   DORMY EXPRESS 
KORIYAMANATURAL 
HOT SPRING หรอื
ระดบัเดยีวกนั   

3 หมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณ โออจูจิคู ุOuchijuku-ปราสาทซรึุ
กะ-ทะเลสาบอนิาวะชโิระ-ศาลเจา้ฮานทิส ึ  

   HIGISHIYAMA 
PARK HOTEL  หรอื

เทยีบเทา่ 
4 เกาะมตัสชึมิะ-โรงงานผลติลกูชนิปลา Sasakamakan - 

มติซุยเอา้ทเ์ล็ต 
   ANA HOLIDAY INN 

SENDOI HOTEL  หรอื
เทยีบเทา่ 

 
5 

 
อสิระชอ้ปปิงหรอืเทยีวภายในเมอืง 
 

   ANA HOLIDAY INN 
SENDOI HOTEL  หรอื
เทยีบเทา่ 

6 สนามบนิเซนได - กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ   
(TG627 : 11.15-16.05) 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถ
เลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตุผลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 
วนัท ี1 กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ

20.30 น.      พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยตอ้นรับทา่น 

23.59 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS  

  เทยีวบนิท ี TG626 บรกิารนาํดมืและอาหารวา่งบนเครอืงบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี2  กระเชา้ไฟฟ้าซะโอ (Zao Ropeway) - บนจุดชมววิสะพานไดอจิ ิเคยีวเรยีว - 
AEON MALL เมอืงโคกยิามะ 

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได จงัหวดัมยิาง ิประเทศญปีุ่ น ผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***      

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง)  
จากนันนําท่านขนึ กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ เรมิตน้จากถนน Zao Onsen Street ทีสถานี Zao 
sanroku (สงูกวา่ระดับนําทะเล 855 เมตร) ไปยังสถานี Juhyokogen (1331 เมตร) จนกระทังถงึ
สถานี Zao jizosancho (1661 เมตร)  ววิจากดา้นบนของกระเชา้สวยงามมาก สเีขยีวสดใสของฤดู
ใบไมผ้ล ิววิตน้อัลไพน์ในหนา้รอ้น สขีองใบไมใ้นฤดใูบไมร้่วง และหมิะและการเกดิเปลอืกนําแข็ง
ในชว่งหนา้หนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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จากนันนําท่านเดนิทาง ชมทิวทัศน์สุดอลังการ บนจุดชมววิสะพานไดอจิ ิเคยีวเรยีว หรอื 
Tadami River First Bridge Viewpoint สะพานแห่งนีอยู่ในเมอืงมชิมิะ ไฮไลทค์อืระหวา่งที
รถไฟแล่นขา้มสะพาน จะมองเห็นเหลา่แมกไมเ้ขยีวขจทีโีอบลอ้มทัวทังหบุเขาในฤดใูบไมผ้ล ิใน
ฤดใูบไมร้่วง ใบไมจ้ะเปลยีนสสีวยงาม เมอืฤดหูนาวมาเยอืน ทวิทัศน์ในหบุเขาจะมสีขีาวโพลนจาก
หมิะ ใหค้วามสวยงามไปอกีแบบ เรยีกไดว้า่มาเทยีวฤดไูหน ก็จะไดช้มววิทแีตกตา่งกันออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน นําท่านเดนิทางสู่ AEON MALL เมอืงโคกยิามะ รา้นช็อปปิงก็อาจจะเหมอืนหา้งปกติ
ทัวไป มโีซนรา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากนันแลว้ก็เป็นโซนช็อปปิง มรีา้นหลากหลายใหเ้ลอืก 
มขีองตังแตเ่ครอืงสําอาง ของกนิ ของฝาก ไปถงึเครอืงใชไ้ฟฟ้าเลย 
 อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

พกัทโีรงแรม   DORMY EXPRESS KORIYAMA NATURAL HOT SPRING หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัท ี3 หมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณ โออูจจิูคุ Ouchijuku – ปราสาทซรึุกะ – ทะเลสาบอนิา
วะชโิระ – ศาลเจา้ฮานทิส ึ- ศาลเจา้ฮานทิส ึ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 
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 จากนันนําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณ โออูจจิูคุ (Ouchijuku) เป็นเมอืงบนเสน้ทาง
การคา้อาอซินุชิไิคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซงึเชอืมต่อเมอืงอซิกุับนกิโกใ้นชว่งสมัย
เอโดะ ปัจจุบันนีบา้นสไตลญ์ปีุ่ นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีและดัดแปลงเป็นรา้นคา้ 
รา้นอาหาร และบา้นพักแบบโฮมสเตยต์า่งๆ อาหารยอดนยิมคอืบะหมโีซบะ และปลาเทรา้ตย์า่ง  

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทซรึกุะ หรอืปราสาทนกกระเรยีนขาว ซงึทนีเีป็นมากกวา่ปราสาท แตเ่ป็น
เสน่หข์องร่องรอยทางประวัตศิาสตรท์ผีสมผสานกับตํานานความกลา้หาญของเหล่าซามูไรนักรบ 
ชุดสุดทา้ยของญปีุ่ น ทัศนียภาพรอบๆ เป็นคูนําลอ้มรอบ หนา้หนาวจะมหีมิะปกคลุม ขาวโพลน
สมศักดศิรปีราสาทกระเรยีนขาว ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปูบรเิวณรอบๆ ปราสาท (หากตอ้งการเขา้ชม
ปราสาทจะมคีา่ใชจ้า่ยตา่งหากทา่นละ 600เยน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(3) 

จากนันนําท่าน สัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค ์แห่งเมอืงฟกุคุชมิะ ทะเลสาบอนิาวะชโิระ เป็น
ทะเลสาบทมีคีวามสวยงามนําใส จนสามารถมองเห็นเป็นภาพสะทอ้น ราวกับกระจกสวรรคเ์ลย
ทเีดยีว อกีทังยังเป็นทนียิมในการมาถ่ายทําภาพยนตร ์ต่างๆมากมายเป็นทะเลสาบทเีกดิจากการ
ระเบดิของภเูขาไฟ ตังอยูใ่นบรเิวณอทุยานแหง่ชาตบิันไดอะซะฮ ีจังหวดัฟคุชุมิะ เหมาะอยา่งยงิกับ
การเป็นจุดเช็คอนิ ถ่ายภาพเก๋ๆ ไมว่า่จะเป็นชว่งใบไมเ้ปลยีนส ีหรอืหนา้หนาวก็ใหค้วามสวยงามไม่
ยงิหยอ่นไปกวา่กัน จากนันนําท่าน และสกัการะสงิศักดสิทิธขิอง ศาลเจา้ฮานทิส ึศาลเจา้แหง่นไีด ้
จดทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกกอ่นถูกเผา และภายหลังไดรั้บการบูรณะซอ่มแซม  
ปัจจุบันเป็นอกีหนงึสถานท ีทมีชีอืเสยีงในดา้นความสวยงาม และการเพลดิเพลนิกับการชมใบไม ้
เปลยีนสใีนชว่งฤดใูบไมร้ว่ง หากเป็นชว่งฤดหูนาวก็จะมคีวามสวยงามทแีปลกตาไปอกีบรรยากาศ 
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คาํ         รบัประทานอาหารคาํ ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม(4) 
ทพีกั  HIGISHIYAMA PARK HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัท ี4 เกาะมตัสชึมิะ - โรงงานผลติลกูชนิปลา Sasakamakan - มติซุยเอา้ทเ์ล็ต 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านเดินทางชม เกาะมตัสชึมิะ เสน่ห์ความงามแห่งเซ็นได เป็นเมืองตังอยู่ทางชายฝัง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเซ็นได เป็นอา่วทไีดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น1 ใน 3 ดนิแดนทงีดงามทสีดุใน
ญปีุ่ น มีเกาะนอ้ยใหญ่อยู่ถงึ 300 เกาะ เป็นเมืองทีมีชอืเสยีงมาตังแต่สมัยอดีต ในปี คศ.2013  
ไดรั้บรางวัล “อ่าวทีงดงามทีสุดในโลก“ รองจากอ่าวของมหาวหิารมงค ์ชาน มเิชลทีประเทศ
ฝรังเศส  และอ่าวซานฟรานซสิโก ของประเทศอเมรกิา ซงึเป็นอ่าวแรกของประเทศญปีุ่ นีไดรั้บ
รางวัลน ีของกนิแนะนําของเกาะน ีคอื หอยนางรมททัีงหวาน สด ในรูปแบบตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นแบบ
ยา่ง หรอืทอดก็อรอ่ยไมแ่พก้ันอกีทังยังสามารถเดนิเลน่ชมบรรยากาศแบบสบายๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั แบบเซ็ตญปีุ่ น(6) 
นําท่านเดินทางเยียมชม โรงงานผลติ
ปลาอดัหรอืลกูชนิปลา Sasakamakan 
เป็นโรงงานผลติลูกชนิปลาใหญ่ทีสุดใน
ญปีุ่ นชมขันตอนการทําลูกชนิปลารสเริศ 
จากนันนําท่านชอ้ปปิงท ีมติซุยเอา้ทเ์ล็ต 
ศูนย์รวมแฟชันทันสมัยแหล่งรวมพลของ
สินค า้แบรนด์ เนมชือดั งจ าก ทั วโลก
ประกอบดว้ยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ 
อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคน
ตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป นอกจากนภีายในหา้ง ยัง
มศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ทจีุได ้650 ทนัีง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซงีเป็นพนืททีมีี
สนิคา้ทอ้งถนิและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั 
ทพีกั    ANA HOLIDAY INN SENDOI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท ี5 อสิระชอ้ปปิงหรอืเทยีวภายในเมอืง 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 หลังอาหารใหท้า่นอสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ โดยมไีกดใ์หคํ้าแนะนําการเดนิทาง 

  (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคาํ 

ทพีกั    ANA HOLIDAY INN SENDOI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี6 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

11.15 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทยีวบนิท ีTG627 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชวัโมง) 

พเิศษ !!!! บรกิารนําดมืและอาหารวา่งบนเครอืงบนิ 

16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลยีนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิสุวรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพัีกหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี พกัเดยีว 

26 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2562 29,999 12,999 9,900 
17-22 ธ.ค. 2562 29,999 12,999 9,900 



PJP65-TG PRO SENDAI FUKUSHIMA DIAMOND ROUTE 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื        คา่ซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับ
การยนืรอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลับ 30 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 20,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิ 
มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิ ี
จะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขันตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพอืยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดังตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีกใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี

/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทีตอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทยีวตาม
โปรแกรม 

 เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครังน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไม่ตอ้งการ
ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการ
จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 
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 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง ในวนันันๆ มิ
อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนันๆ ซงึหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ
ทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ
เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบรษัิทเร็วทสีุด เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอื
เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่ัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทังนขีนึอยูก่ับกระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้ 
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บรกิารเพมิเตมิเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


