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SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY 7D5N 

PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืน ธนัวำคม 2562  

 

สำยกำรบนิไทย (TG) 
ลอ่งเรอืชมหุบเขำ เกบเิค เยอืนมรดกโลกวนัจซูนจ ิ 

ยอ้นสูยุ่คเฮอนั ณ หมูบ่ำ้นเอะสะช ิฟูจวิำระ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU 7D5N (TG) 

สมัผสัควำมงำนของแหลง่ออนเซ็นชือ่ดงั กนิซนั ออนเซ็น 

ชมควำมงำนของ ปรำสำททสรุึงะ หรอื ปรำสำทไอส ึวำคำมตัส ึ

เทีย่วเมอืงฟุคุชมิะ สมัผสัประสบกำรณ์แชอ่อนเซ็นเทำ้ หนำ้สถำนรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่ำ้นโบรำณ สมยัเอโดะ หมูบ่ำ้นโออุจ ิจุคุ 

เพลดิเพลนิจุใจกบัสวนน ำ้ ขนำดใหญ ่Hawaiian Resort Spa 

น ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ ชมปิศำจหมิะ หรอื Ice Monster ณ เทอืกเขำซำโอะ 

อสิระเล่นสก ีทำ่มกลำงหมิะขำวโพลน 

ลอ่งเรอืชม อำ่วมตัซชึมิำ่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ Sendai-Izumi Premium Outlet 

อสิระชอ้ปป้ิง หรอืทอ่งเทีย่วเมอืงเซนได เต็มวนั  

Exclusive!! Business Class  

VIP Group รบัเพยีง 15 ทำ่นตอ่กรุป๊ เทำ่น ัน้!! 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร  

Taste!! Wanko Soba อำหำรพืน้เมอืงของโทโฮค ุ 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

05-11 ธนัวำคม 2562 79,888.- 8,900 1°C - 10°C  

12-18 ธนัวำคม 2562  79,888.- 8,900 0°C - 9°C  

19-25 ธนัวำคม 2562 79,888.- 8,900 0°C - 9°C  

23-29 ธนัวำคม 2562  79,888.- 8,900 -1°C – 8°C  

 
+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเดก็ เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 2 ปี (INFANT) 15,900 บำท/ทำ่น** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ 

20.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย มีเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับท่าน 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
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วนัทีส่อง สนำมบนิเซ็นได – เมอืงอวิำเตะ - วดัจูซนจ ิ– ลอ่งเรอืเกบเิค - หมูบ่ำ้นเอะสะช ิฟูจวิำระ 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั น าท่านเดนิทางสู่

เมืองอิวาเตะ (Iwate) ตัง้อยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามและมีมรดกโลกที่

น่าสนใจ ถื น าท่านสู่ วดัจูซนจ ิ(Chusonji Temple) ตัง้อยู่ในเมืองฮริาอซิมุ ิจ.อวิาเตะ เป็นสถานที่

ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฮริาอซิมู ิกอ่ตัง้ขึน้ในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานกิายเทน

ได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆ สบิกว่าหลังในพืน้ทีข่นาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกลูฟจูิ

วาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจงึเหลืออาคารดัง้เดมิเพยีง 2 หลัง บรเิวณที่ตัง้ของวัดชซูนจนัิน้ 

ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) พเิศษ เมนู Wanko Soba  

  โซบะทอ้งถิน่ของภูมภิำค ทีม่ลีกัษณะพเิศษ เตมิเสน้จนกวำ่จะอิม่  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกบเิค (Geibikei) คือช่องเขายาว 2 กม. ซึง่เกิดจากแม่น ้าซาเท็ตสึ 

ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูตระหง่านกว่า 50 ม. ชือ่ เกบ ิซ ึง่แปลว่า จมูกสงิโต นัน้มาจากหนิปูนทีอ่ยู่ใกล ้

ปลายสดุของชอ่งเขามรีูปร่างคลา้ยจมูกสงิโต น าท่าน ลอ่งเรอื ชมทัศนียภาพทีง่ดงามของน ้าตก กอ้น

หนิทีน่่าทึง่ และถ ้าหนิปูน ฯลฯ เมือ่มาถงึครึง่ทางของการล่องเรือ คุณสามารถลงจากเรือมาเดนิได ้มี

หนา้ผากวา้งใหญ่ซึง่มรีูขนาดเล็กอยู่ ไฮไลท!์!! สามารถซือ้ อุนดำมะ หรอื หนิโชคด ี และพยายาม

โยนหนิเหล่านัน้เขา้ไปในรู ถา้ท าส าเร็จก็จะหมายความว่า จะโชคด ีระหว่างการล่องเรอื คนพายเรอืจะ

รอ้งเพลงพืน้บา้นชือ่ว่า เคยบ์โิออวิำเกะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิความงามของธรรมชาต ิตน้ไม ้ป่า

เขา ล าธาร คลอเคลา้ไปดว้ยเสยีงพลงเพราะๆ ในบางชว่ง ตามอัธยาศัย น าท่านสู ่หมูบ่ำ้นเอะสะช ิฟู

จวิำระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) ที่น่ีจะเป็นหมู่บา้นโบราณในบรรยากาศประวัติศาสตร์

สมัยเฮอัน เป็นสถานที่ส าหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทีวี มากกว่า 200 เรื่องดว้ยกัน นอกจากจะเดนิชม

บรรยากาศสไตล์ยอ้นยุคแลว้นัน้ ภายในยังมกีจิกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เช่น การแต่งกายเป็นขนุนาง

สมัยเฮอัน (มแีบบฟรแีละเสยีเงนิเพิม่เตมิ) การแต่งกายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร 

การลองฝึกยงิธนู นอกจากน้ียังมโีซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มติ ิอกีดว้ย  

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  
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ทีพ่กั  MORIOKA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่ำม เมอืงคะคุโนะดำเตะ – บำ้นซำมูไรโบรำณทีค่ะคุโนะดำเตะ - กนิซงั ออนเซ็น - Sendai-Izumi 

Premium Outlet 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคะคุโนะดำเตะ (Kakunodate) ชม บำ้นซำมูไรโบรำณทีค่ะคุโนะดำเตะ 

เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือที่เรียกว่า บุเคะยะชกิ ิ(Bukeyashiki) และบา้นเรือนของพ่อคา้ซึง่

ยังคงไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างดแีมเ้วลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ท าใหท้ี่น่ีไดร้ับฉายาว่า

เป็น เกยีวโตนอ้ย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลือบา้นซามูไรที่เปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 6 หลัง และ

หากเดนิเล่นจนรูส้กึเมือ่ย ก็สามารถน่ังรถลากชมเมอืงไดด้ว้ย  

 เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) 

จากนั้นน าท่าน เดนิเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา 

ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นน้ีเดมิท ีเป็นหมู่บา้นเหมอืงแร่มากอ่น หลังปิดการท าเหมอืงไป 

ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดยีว ทีน่ี่ประกอบดว้ย เรยีวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจาก

ไมห้ลายชัน้ ไดร้ับการปลูกสรา้งตัง้แต่ปลายสมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภูมปิระเทศ

อันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า (รำคำไม่รวมค่ำแช่ออนเซ็น รำคำอยู่ที ่500-3000 เยน 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูส่ถำนทีบ่รกิำร) จากนัน้ชอ้ปป้ิง Sendai-Izumi Premium Outlet มรีา้นคา้และชอ้ปของ  

แบรนดดั์งกว่า 160 รา้น นอกจากน้ีภายในศูนยก์ารคา้ Tapio ทีม่รีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหบ้รกิาร

รวมถงึมอีาหารพืน้บา้นของดจีากภูมภาคโทโฮคุ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
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เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (3)  

ทีพ่กั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั     

วนัทีส่ ี ่ เมอืงไอสุ – ปรำสำทสรุึงะ - เมอืงไอสุ - หมูบ่ำ้นโออุจ ิ จูคุ - ออนเซ็นเทำ้ ณ สถำนรีถไฟยูโน

คำม ิออนเซ็น - หนำ้ผำโทโนะเฮทสรึ ิ- เมอืงฟุคุชมิะ 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรอื

ตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมมีนตเ์สน่หเ์รื่องของออน

เซ็น อีกดว้ยน าท่านสู่ ปรำสำทสรุึงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปรำสำทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่ง

เดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสวุา

คามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมีชือ่ว่า ปรำสำทคุโระคะวะ Kurokawa 

Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาท

เสยีหายหนักและไดม้ีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลือเพียง 5 ชัน้เท่านั้น HILIGHT!!! 

ปราสาทแห่งน้ี ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ด ้

เลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน้ี่ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) 

เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Touno hetsuri) หรอื หนำ้ผำลำ้นปี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาตสิรา้ง

ขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้น

ปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ที่สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนำ้ผำ 

และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดู่คลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนำ้

ผำรูปเจดยี ์จากนัน้น าท่านเยีย่มชม สถำนรีถไฟยูโนคำม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) 

โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดียวของญี่ปุ่ นทีม่อีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ อีกทัง้

ตดิกันยังมีจุดออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้รีระหว่างทีร่อรถไฟดว้ย HILIGHT!!! เพลดิเพลนิกับการ 

ออนเซ็นเทำ้ อิสระใหท้่านผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นโออุจ ิจูคุ 

(Ouchi Juku) บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน เป็น

บา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 

เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย 

หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็น

เสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขต

อนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับ

การบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและที่พักแบบ
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ญี่ปุ่ นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั SPA RESORT HAWAIIANS หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

อสิระใหท้ำ่นเพลดิเพลนิภำย สวนน ำ้ ออนเซน และแหลง่บนัเทงิครบวงจรในธมีฮำวำย ภำยใน

โรงแรมตำมอธัยำศยั แต่เดมิเป็นเพยีงสวนสนุกอย่ำงเดยีวเปิดตวัในปี 1966 นบัว่ำเป็นสวน

สนุกแห่งแรกในประเทศญีปุ่่น ต่อมำไดพ้ฒันำขึน้เป็นรสีอรท์ดงึดูดนกัท่องเทีย่วจ ำนวนมำก

มำเยอืน  (รำคำไมร่วมคำ่เขำ้สวนน ำ้ และชมโชว ์หำกลูกคำ้สนใจสำมำรถซือ้ต ัว๋ไดห้นำ้งำน) 

วนัทีห่ำ้ ภูเขำซำโอะ (น ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ) -  อสิระเลน่สก ีณ ลำนสกซีำโอะ - ทำ่เรอืชโิกมำ่ – อำ่วมตัซึ

ชมิำ่ – วดัโกไดโดะ- วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสอึนิ – เซนได – ปรำสำทอำโอบะ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6)  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขำซำโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟที่ตัง้อยู่เป็นแนวกันพรมแดน

ระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมาย

ปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทัง้ปี  จากนั้นน าท่านน่ัง 

กระเชำ้ลอยฟ้ำซำโอะ (Zao Ropeway) ทีจ่ะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ (Zao) ไปจนถงึ

ยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในช่วงฤดูหนาวหมิะจะปกคลุมทั่วพื้นที่เป็นสขีาวโพลน ชมปีศำจหมิะ (Ice 

Monster) หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกว่า จูเฮยีว (Juhyo) ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสมของหมิะทีต่กลง

มาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคลา้ยกับปีศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปิด

ไฟไลท์อัพเพิ่มความสวยงามอีกดว้ย  อิสระใหท้่านเล่นสกี ณ ซำโอะ ออนเซนสกรีสีอรท์ (Zao 

Onsen Ski Resort) เป็นหนึ่งในสถานที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น ลานสกขีนาดใหญ่ที่มีกจิกรรมใหเ้ล่น

หลากหลายเหมาะทัง้กับผูท้ีม่ทีักษะ หรอืผูท้ีไ่ม่เคยเล่นสกมีาก่อน ทีน่ี่โด่งดังดว้ยคุณภาพของหมิะที่

ละเอียดเบาราวผงแป้ง หรือที่เรียกว่าพาวเดอร์สโนว์ (powder snow) รำคำไม่รวมค่ำเช่ำชุดและ

อุปกรณ์ส ำหรบัลำนสก ี(***หมำยเหตุ ลำนสก ีอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจำกในวนัที่

สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวนตอ่กำรชมปีศำจหมิะ อำจปรบัไปยงัสถำนทีท่่องเทีย่วอืน่ทดแทน 

โดยจะปรบัไปเลน่สกทีีอ่ ืน่ทดแทนดว้ยเช่นกนั) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่ำเรอืชโิกม่ำ (Marine Gate Shiogama) เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่เพื่อชม อ่ำวมตัซึ

ชมิำ่ (Matsushima Bay) ทีต่ดิอันดับ 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น (Nihon Sankei) 

เป็นอ่าวทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมตีน้สนญี่ปุ่ น
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ขึ้นอยู่ดว้ยท าใหเ้กิดภาพที่แปลกตา  ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 20-25 นาที จากนั้น วดัโกไดโดะ 

(Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสชึมิะ เน่ืองจากตัง้อยู่ใน

ต าแหน่งทีโ่ดดเด่น ท าใหวั้ดแห่งน้ีกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่

ประดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่กอ่ตัง้โดยพระสงฆท์ีก่อ่ตัง้วัดซอูกัินจ ิโดยรูปปั้นจะถูกน ามาให ้

ประชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี เดินทางสู่ วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชือ่เสยีง

ที่สุดในภูมภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบานเลื่อนไวอ้ย่างสวยงาม 

กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคู

ระ วัดแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริเวณ

ทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆที ่อดตีเคยเป็นสถานที่ท า

สมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่ไกลกันนัก น าท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) 

วัดแห่งน้ีรูจ้ักคุน้เคยกันในชือ่ วดัแหง่กุหลำบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตกที่ว่ากันว่าเกา่แก่ที่สุด

ในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ในปี 1646 เพื่อไวทุ้กข์

และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมื่ออายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอส

และหนิตัง้อยู่ และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพืน้ทีวั่ดเป็นทีตั่ง้ของหลุม

ฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขี่มา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์ักษ์ผูภ้ักดีที่ปลดิชพีตายตามไป

ท่านชม ซำกปรำสำทเซนได หรือ ปรำสำทอำโอบะ (Aoba Castle) สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขุน

นางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกันเมอืง ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขา

และป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอืเพยีงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนั้น

ไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่อีกครัง้ จากท าเลที่ตัง้ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ที่

งดงามของเมอืงเซนไดได ้ 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั     

วนัทีห่ก อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ทอ่งเทีย่วภำยในเมอืงเซนไดตำมอธัยำศยั 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

 เซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัมยิำง ิและยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่

ทีส่ดุของภูมภิำคโทโฮคุดว้ย อกีทัง้ยังมเีครอืขา่ยของการคมนาคมทีส่ าคัญหลายอย่าง เชน่ สนามบนิ

นานาชาต,ิ ชมุสายรถไฟชนิคันเซน, รถไฟใตด้นิภายในเมอืง และท่าเรอืต่างๆ เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับฉายาว่า 

เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น ท าใหม้จีุดชม

ซากุระและใบไมเ้ปลี่ยนที่สวยงามอยู่ภายในเมืองหลายจุด เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ

หลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆอีก

มากมาย อิสระใหท้่านท่องเที่ยวภายในเมืองเซนได ตามอัธยาศัย โดยมีไกด์ใหค้ าแนะน าวิธีการ

เดนิทาง ***ไมม่รีถบสับรกิำร***  

 

สถำนทีท่อ่งเทีย่วภำยในเมอืงเซนได 
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• ซุยโฮเด็น สุสานอันวจิติรที่หลับใหลของดาเตะ มาซามูเนะ บรรพบุรุษแห่งนครเซ็นได ที่น่ี

บูรณะขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมที่โด่งดังของโมโมยามะ ซึง่มีการแกะสลักตกแต่งอย่าง

หรูหราและใชส้สีันสดใส  

• พพิธิภณัฑเ์มอืงเซนได สถานทีจ่ัดแสดงวัตถุทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญแห่งหนึง่ในตัวเมือง

เซ็นได ภายในมีการจัดแสดงสิง่ของเครื่องใช ้อุปกรณ์การรบ อาวุธรูปแบบต่างๆของซามุไร

ยุคโบราณมากกว่า 1,000 ชิน้ 

• ศำลเจำ้โอซำกฮิำจมิงักุ สรา้งขึน้ในปี 1607 โดยดาเตะ มาซามูเนะ  เพื่อบูชาเทพฮาจมิัง 

(Hachiman) เทพแห่งสงครามของชนิโตผูพ้ทิักษ์ประจ าเมอืง 

• ถนนโจเซ็นจ ิหนึง่ในเหตุผลทีท่ าใหเ้ซ็นไดไดช้ือ่ว่าเมืองแห่งตน้ไมค้ือถนนโจเซ็นจทิี่มีแนว

ตน้เคยากทิอดยาวแห่งน้ี บนถนนเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟเก๋ๆ เหมาะกับการเดนิเล่นพักผ่อนชม

แนวตน้ไม ้

อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั      

วนัทีเ่จ็ด สนำมบนิเซนได – สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนำมบนิเซนได 

11.15 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG627 

16.05 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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โปรแกรมนีไ้ม่รบัจอยแลนด ์
 

ฤดูหนำวในญีปุ่่นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   
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รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั ้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 15 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
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• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง E-

Mail 

• สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่ำตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่สง่

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ั๋วเครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีำรคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ 

หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนนิการออก

ต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกัน 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 
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➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 40 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ธุรกจิ / Business Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่าน

ไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง  ไม่เกิน  115 เซนติเมตร  หรือ  25 เซนติเมตร  (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร  (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคุมจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดังน้ี 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  
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2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำค่ำบรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 

30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 4 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 4 ขวด 
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15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
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BOOKING FORM 

 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรุณำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถูกตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไม่ทานเน้ือวัว ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

ล ำดบั ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกุล(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


