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วนัท่ี รถ โปรแกรมการเดินทาง มือ้อาหาร ท่ีพกั 
2 พ.ค. TG676 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนินารติะ(ญีปุ่่น)- โทชงิ ิ– โรงแรม  - /  - /  NASU MID CITY HOTE  

3 พ.ค. รถโคช้ ศาลเจา้นกิโกะโทโชก ุ– หมูบ่า้นโบราณโออุจจิูกุ – ปราสาทนกกระเรยีน 
– โรงแรม  

/      / MOUNT BANDAI 
ONSEN หรอืเทยีบเท่า 

4 พ.ค. รถโคช้ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ(ฟูจน้ิอย) – นัง่รถไฟชมซากุระ – เทศกาล “ธงปลา
คารฟ์” – เกบ็สตอเบอรี ่– โรงแรม  

/      / YAMAGATA KOKUSAI 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

5 พ.ค. รถโคช้ นัง่กระเชา้ลอยฟ้าซะโอะ – อสิระชอ็ปป้ิงตามอธัยาศยัอจิบินัโจ – 
โรงแรม 

  / -  / - Richmond Hotel 
SENDAI หรอืเทยีบเท่า 

6 พ.ค. TG-8059 สนามบนิเซนได – สนามบนิสวุรรณภูม ิ / - / - - 
*หมายเหตุในโปรแกรมรวมค่าเข้าสถานท่ีและค่ารถไฟเรียบร้อยแล้ว กรณีไมร่วมจะระบุในโปรแกรม*  
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รายละเอียดโปรแกรม 

2 พฤษภาคม 62  วนัท่ีแรก - สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนาริตะ (ญ่ีปุ่ น) - โทชิงิ – โรงแรม  
05.00น. คณะพรอ้มกนั สนามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอรก์ารบนิไทย  

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกด์ทวัรแ์นะนําการเดนิทาง)  
07.35น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG676  

AIRBUS A380-800  
  
 
 
 
 
 
 กรณีต้องการท่ีนัง่พิเศษ การเลือกท่ีนัง่เป็นไปตามข้อก าหนดของสายการบิน    

ชัน้ประหยดั (Economy Class) 30 กโิลกรมั *ยกเวน้ RBD L/ V/ W: 20  
สาํหรบัการออกบตัรโดยสารและเดนิทางตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง จะตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั   
อาหารบนเครือ่งบนิ กรุณาระบุเมนูทีท่่านสามารถทานไดใ้หแ้กพ่นงังาน ณ วนัทีจ่องโปรแกรม  
ในเทีย่วบนิระหวา่งประเทศ เรามทีัง้อาหารไทยและอาหารตะวนัตกใหท้า่นไดเ้ลอืกตามความชอบ นอกจากนี้ยงัมี
เครือ่งดืม่และผลไมส้ด พรอ้มการบรกิารอย่างไรท้ีต่ ิใหท้า่นไดร้บัความสดชืน่และสะดวกสบายตลอดการเดนิทาง สาํหรบั
ทา่นผูโ้ดยสารทีแ่พอ้าหารบางประเภท หรอื นบัถอืศาสนาทีไ่มส่ามารถรบัประทานเนื้อบางชนดิ ทา่นสามารถแจ้งทาง
สายการบนิโดยตดิต่อฝา่ยสาํรองทีน่ัง่หรอื THAI Contact Center ทีห่มายเลข (662) 356 1111 และยนืยนัลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 48 ชัว่โมง (แหลง่ทีม่า ตดิต่อสอบถามขอ้มลู www.thaiairways.com/th_TH/)   

 
 
 

ใหม ่ซิม GO! อินเตอร ์เล่นเน็ตแรงเตม็สปีด 4 GB เพียง 399 บาท 
  

  
 
 
บริการน ้าด่ืมท่านละ1 ขวด ต่อวนั บริการ WIFI บนรถ สามารถขอรบัรหสัเข้าใช้ได้ท่ีไกดท์วัร ์  

15.45น.  เดนิทางถงึสนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าและทําภาระกจิ
สว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้... ***ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝา่ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั ***   

 

http://www.thaiairways.com/th_TH/
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  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโทชงิ ิ โทชงิติัง้อยู่ตอนกลางของฮอนชู (เกาะใหญ่ของญีปุ่่น)  ลอ้มรอบดว้ยภูเขาไปทางตะวนัออก, 
ตะวนัตกและเหนอื และมทีีร่าบคนัโตแผก่ระจายในตอนใต ้  โทชงิยิงัลอ้มรอบดว้ยภูเขาไฟนาซแึละนิกโกะ ซึง่ก่อใหเ้กดิรี
สอรท์ออนเซน็จํานวนมากกระจายตวัอยู่ภายในและรอบๆ จงัหวดั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารญ่ีปุ่ น  
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NASU MID CITY HOTE หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั   
3 พฤษภาคม 62 วนัท่ีสอง - ศาลเจา้นกิโกะโทโชก ุ– หมูบ่า้นโบราณโออุจจิูก ุ– ปราสาทนกกระเรยีน – โรงแรม  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ชมศาลเจา้นิกโกะโทโชก ุมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) อนังดงามเลือ่งชือ่ ดว้ยโบราณสถานและ

สิง่กอ่สรา้งอนัทรงคุณคา่ต่างๆ กวา่ 103 รายการ และหนึง่ในโบราณสถานทีง่ดงามประณตีอย่างโดดเด่นมชีือ่เสยีงทีส่ดุ
และเป็นดัง่สญัลกัษณ์หนึง่ของนโิกะนัน้กค็อื ศาลเจา้นกิโกะโทโชก ุทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิใหแ้ด่โชกนุโทะกงุะวะ อเิอะยะซ ุโช
กนุคนแรกของตระกลูโทะกงุะวะ ชมสถาปตัยกรรมไมแ้กะสลกัเป็นรปูลงิปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถงึการใชช้วีติทีไ่มยุ่่ง
เกีย่วกบัเรือ่งราวของผูอ้ ืน่ ซึง่เป็นแนวทางการด ารงชวีติทีผ่าสุกของชาวญีปุ่่นในยุคนัน้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เมนูอาหารญ่ีปุ่ น 
 จากนัน้พาทา่น ยอ้นสูยุ่คเอโดะทีห่มูบ่า้นโบราณโออุจจิูกุ  ย้อนกลบัไปหลายรอ้ยปีก่อนในสมยัเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้เป็น

เสมอืนแหล่งทีพ่กั ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ (Shimotsuke) ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลกัในการ
คมนาคมและการคา้ เชือ่มต่อระหวา่งอาณาจกัรไอส ึ(Aizu city ปจัจุบนัเป็นส่วนหนึ่งของจงัหวดั Fukushima และจงัหวดั 
Niigata) และเมอืงอไิมช ิ(Imaichi จงัหวดั Tochigi)  
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 จากนัน้ ไป บุกดงซามไูร ณ ปราสาทนกกระเรยีน  ปราสาทนกกระเรยีน 5 ชัน้ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 หลงันี้ ยงัเต็มไป
ดว้ยมนต์ขลงัและขอ้มลูทีน่่าสนใจซึง่ถูกเกบ็รวบรวมไวใ้นตวัปราสาท แมต้วัปราสาทแต่เดมิจะถูกทําลายโดยรฐับาลสมยั
เมจิในปี ค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มกีารสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซึง่รูปแบบของสถาปตัยกรรมที่
สวยงามแบบดัง้เดมิ โดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิสามารถชมซากรุะกวา่ 1,000 ตน้ในสวนของปราสาท ซึง่ถอืเป็น 1 ใน 
100 จุดชมซากรุะทีส่วยงามทีส่ดุในญีปุ่่น 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MOUNT BANDAI ONSEN หรอืเทยีบเทา่ ในระดบัเดยีวกนั  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ย ์ 
 หลงัรบัประทานอาหารใหท้า่นได ้ แชน้ํ่าแร่ (ออนเซน็) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทาง จะช่วยทําใหร้ะบบ

หมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวยงาม (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 
4 พฤษภาคม 62  วนัท่ีสาม - ทะเลสาบอินะวะชิโระ(ฟูจิน้อย) – นัง่รถไฟชมซากรุะ – เทศกาล “ธงปลาคารฟ์” –  
    เกบ็สตอเบอร่ี – โรงแรม  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ชม ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) เป็นทางเขา้หลกัสูอุ่ทยานแห่งชาตบินัได อะซะฮ ี(Bandai Asahi National 

Park) ทะเลสาบแหง่นี้ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญีปุ่่นเกดิขึน้จากการระเบดิของภูเขาไฟ มแีรธ่าตุกรดเจอืปนอยู่ จงึ
ไมม่สี ิง่มชีวีติใดๆ อาศยัอยูใ่ตน้ํ้าได ้น้ําในทะเลสาบแหง่นี้จงึมคีวามใสจนไดร้บัฉายาวา่ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์หรอื
เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ( FUJI แหง่เหมอืง FUKUSHIMA ) 

  
   
 
 
 
 
 
 
 พาทา่นนัง่รถไฟชมซากรุะ NAGAI FLOWER LINE เสน้ทางชมซากรุะโอคทิะมะ (Okitama Cherry Blossom Corridor) 
 อกีหนึ่งเสน้ทางชมความงามของซากุระยอดนิยมอกีแห่งหน่งของญีปุ่่น ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มน้ําโอคทิะมะ ทางตอนใต้ของ

เมอืงยะมะงะตะ มรีะยะทางยาวถึง 43 กโิลเมตร เริม่ต้นตัง้แต่น้ําพุรอ้นอะคะยุ (Akayu Onsen) จนถงึเมอืงชริะตะคะ 
(Shirataka-machi) ทอดยาวไปตามเสน้รถไฟยะมะงะตะ สายนะกะอ ิ(Nagai Line) โดยตลอดเสน้ทางชมซากุระจะมี
แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรม์ากมายถงึ 21 แหง่ อกีทัง้ตน้ซากรุะขนาดใหญ่ทีม่อีายุกวา่ 1,200 ปี 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เมนูอาหารญ่ีปุ่ น  

 ชมเทศกาล “ธงปลาคารฟ์” เพื่อขอพรให้เดก็เติบโตแขง็แรง เป็นวนัทีข่อพรใหเ้ดก็มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง
สมบูรณ์ และยงัมธีรรมเนยีมประดบัธงทีม่รีปูรา่งเหมอืนปลาคารฟ์หลากหลายสสีนัทีเ่รยีกว่า “Koinobori” ซึง่สามารถ
มองเหน็ธงปลาคารฟ์นี้แหวกวา่ยอยู่บนทอ้งฟ้าไดท้ัว่ทุกแห่ง  

 ธงปลาคารฟ์ในปจัจุบนั โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็นชดุ ๆ ละ 3 ตวัไดแ้ก ่ธงพอ่ปลา ธงแมป่ลาและธงลูกปลา ดูเหมอืนวา่ใน
สมยักอ่นจะมเีพยีงแคธ่งพอ่ปลาเทา่นัน้ 

 สขีองปลาคารฟ์ ไมไ่ดจ้ํากดัสไีวต้ายตวั เพยีงแคก่ําหนดวา่พอ่ปลาจะเป็นสดีํา โดยกฎขอ้บงัคบัในปจัจุบนักาํหนดใหพ้อ่
ปลาเป็นสดีํา แมป่ลาเป็นสแีดงและลูกปลาเป็นสน้ํีาเงนิ 

         
 เดนิทางสูส่วนสตอเบอรี ่ดว้ยกจิกรรมทีค่ณุสามารถตะลยุชมิสตอเบอรีไ่ดไ้มจ่ํากดั 

รบัประทานกนัใหอ้ิม่ภายในเวลา 30 นาท!ี สตอเบอรทีีน่ีป่ลูกแบบอนิทรยี์ ไรส้ารเคม ี
ชมิไดเ้ตมิทีอ่ย่างสบายใจ!  

 สตอเบอรีท่ ีน่ีป่ลกูทา่มกลางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ สง่ผลใหส้ตอเบอรีม่รีสชาตอิม
เปรีย้วอมหวาน อรอ่ยทีส่ดุ! มาเทีย่วทีน่กิโกท้ัง้ท ีตอ้งมาตามหาสตอเบอรีอ่รอ่ยๆ ซะ
หน่อยนะ ! 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารญ่ีปุ่ น  
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั YAMAGATA KOKUSAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั   
 
5 พฤษภาคม 62  วนัท่ีส่ี - นัง่กระเช้าลอยฟ้าซะโอะ – อิสระชอ็ปป้ิงตามอธัยาศยัอิจิบนัโจ – โรงแรม  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ภเูขาซะโอ (Mount Zao) เป็นเทอืกเขาทีท่อดตวัตดัระหวา่งจงัหวดัมยิะงแิละจงัหวดัยะมะงะตะ ภูเขาไฟซะโอนัน้มคีวาม

สงู 1,841 เมตร ซึง่เป็นภูเขาไฟทีโ่ดดเด่นทีส่ดุในภูมภิาคโทโฮคุ 
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 ชมววิทวิทศัน์อนังดงามระหวา่งทางขึน้ซะโอโรปเวย์ แลว้เดนิชมธรรมชาตไิปตามเสน้ทางยอดนยิมคอื การไปเยอืนปาก

ปลอ่งภูเขาไฟโอคะมะ (Okama Crater) ดา้นบนมทีะเลสาบสเีขยีวมรกตซึง่น้ําจะเปลีย่นสสีนัต่างๆ ไดถ้งึ 5 ส ีขึน้อยู่กบั
ชว่งเวลาของแต่ละวนั เหมาะแก่การเดนิชมธรรมชาตไิดท้กุฤดู    

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนได น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Richmond Hotel SENDAI หรือเทียบเท่า  
 

  
 ใหท้่านอสิระตามอธัยาศยั ชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืงเซนได อิจิบนัโจ ถนนชอ้ปป้ิง Sun Mall Ichibancho หรอืเลี้ยว

ทางขวาก็จะเป็นถนนชอ้ปป้ิง VLANDOME Ichibancho และขา้มไปยงัถนนชอ้ปป้ิง Ichibancho 4-Chome จนสุดที่
ถนนโจเซนจิ (Jozenji-dori)ใกล้กบัสถานีรถไฟใต้ดิน Kotodaikoen ตลอดสองขา้งทางของถนนนัน้เต็มไปด้วยรา้นค้า
มากมาย เชน่ ชอ็ปของแบรนด์เนมต่างๆ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่พวกเสื้อผา้ รองเทา้เครือ่ง ประดบั รา้นขายยา รา้นขาย
สนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหารเยอะแยะมากมาย     

 เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาเลือกช้ือของ ของท่าน อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
 
6 พฤษภาคม 62  วนัท่ีห้า - สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภมิู    

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเซนได 
 *เฉพาะขากลบั* สายการบินไทยชาเตอรไ์ฟลท์  (บริการเช่าเหมา่ล าจากฝัง่ญ่ีปุ่ น)  
 เวลาและหมายเลขไฟลท์บินจะยงัไมร่ะบุลงในระบบของสายกายบิน จนกว่าจะถงึวนั5-7 วนัก่อนการเดินทาง  
 หมายเลขไฟลท์และเวลาสามารถเปล่ียนแปลงได้ เป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด  
10.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบินเซนได โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่TG-8059 
15.30 น. ถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม.ิ.. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท่์านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
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รหสั ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเดก็ (2-11 ปี) 
(พกักบัผูใ้หญ่) 

ราคาเดก็ **1** 
(2-5 ปี) 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

HNJZ2 2 – 6 พฤษภาคม 2562 44,999.-   43,999.- 39,999.- 11,000.-  
**1**หมายเหตุ ราคาเดก็ 2-5 ปี ไมใ่ช้ เตียง**  **2**ราคาทารก ไมเ่กิน 2 ปี 10,000 บาท  
**3**ไมร่บัจอยกรุป๊  
หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน ้ามนั ซ่ึงมีการผนัผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภยัทาง
ธรรมชาติแต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและค านึงถงึความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคญั..... 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม  
 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั เสน้ทางทีร่ะบุในโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุ หรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่รถ-รบัสง่ นําเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหน้าทวัร ์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม         
 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท่์านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต์ / ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซน็ต์ 

หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหน้า 15 วนั ในกรณทีีไ่มส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ทา่น ซึง่ในกรณนีี้ 

ทางบรษิทัฯ หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆในกรณทีีส่ญูหายสญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนอืความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสดุวสิยับาง
ประการเชน่ การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏิเสธการเข้า 
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

4. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ชา้ของสายการ
บนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญั และ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอื
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สิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทั ฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้ม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทัง้บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํพกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

5. มคัคเุทศก์พนกังานและตวัแทนของบรษิทัฯไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบรษิทัฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

6. เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาจองลว่งหน้ากอ่นการเดนิทาง พร้อมช าระงวดแรก 15,000  บาท  

 สว่นทีเ่หลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
กรณ ียกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทัง้หมด 
 แจง้ลว่งหน้า 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหน้า 16 - 30 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดําเนนิการต่างๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 
 แจง้ลว่งหน้า 1- 15 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดําเนนิการต่างๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดนิทาง ,ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมมี่การคืนเงินทัง้หมด 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะทาํการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะต้องเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  
 คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋และอืน่ๆทา่นละ 10,000 บาท  

 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ ีจ่ะเขา้ประเทศไดน้ัน้ 
จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได้ (เชน่เดยีวกบัผูท้ ีย่ ืน่ขอวซี่ากบัทาง
สถานทตูฯ)  
ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั 
หรอือืน่ๆ สาหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 

(1) ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น  
(2) สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศ ญีปุ่่นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น
ตน้) (3) ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)  
(4) กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่าํนักในประเทศญีปุ่่น  
 
 
 



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (HN) HNJZ2 NIKKO SENDAI SAKURA CARPCARP 2-6 May 2019 (TG) 
 

 
 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น   (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อยา่งน้อย 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย
คณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


