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โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ โรงแรมที่พกั 

1 
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

( TG626 : 23.59-07.40 ) 
    

 

2 

กระเชา้ไฟฟ้าซะโอ (Zao Ropeway)-บนจดุชมวิว

สะพานไดอิจ ิเคียวเรียว- AEON MALL    

DORMY EXPRESS 

KORIYAMANATURAL HOT 

SPRING หรือระดบัเดยีวกนั 

3 
หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณ โออูจจิคู ุOuchijuku-ปราสาทซึ

รุกะ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ศาลเจา้ฮานิทสึ 
   

HIGISHIYAMA PARK HOTEL  

หรือเทียบเทา่ 

4 
เกาะมตัสึชิมะ-โรงงานผลิตลกูช้ินปลา 

Sasakamakan - มิตซุยเอา้ทเ์ล็ต 
   

ANA HOLIDAY INN SENDOI 

HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 

5 

อิสระชอ้ปป้ิงหรือเที่ยวภายในเมือง 

   
ANA HOLIDAY INN SENDOI 

HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

6 
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

(TG661 : 00.20-05.25) 
    

หากท่านมีความจาํเป็นจะตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เท่ียวบินเพื่อยืนยนักับทางเจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการจองและขอความกรุณาใหท้่านซ้ือตัว๋เคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถ
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เล่ือนวันและเวลาเดินทางได ้อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก

เท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบิน

พิจารณาสถานการณแ์ลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนัก่อนเดินทาง ขออภยั

ในความไม่สะดวก 

วนัที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น.      พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย 

มีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัท่าน 

23.59 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS  

  เท่ียวบินท่ี  TG626 บริการนํ้าด่ืมและอาหารว่างบนเครื่องบิน 

 

 

 

 

วนัที่ 2  กระเชา้ไฟฟ้าซะโอ (Zao Ropeway)-บนจดุชมวิวสะพานไดอิจ ิเคียวเรียว- AEON MALL เมืองโคกิยามะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เสริฟอาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง(1) 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นได จงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ ***สาํคญัมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั***      

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชัว่โมง)  

จากน้ันนําท่านข้ึน กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ เร่ิมตน้จากถนน Zao Onsen Street ท่ีสถานี Zao sanroku (สงู

กวา่ระดบัน้ําทะเล 855 เมตร) ไปยงัสถานี Juhyokogen (1331 เมตร) จนกระทัง่ถึงสถานี Zao jizosancho 

(1661 เมตร)  วิวจากดา้นบนของกระเชา้สวยงามมาก สีเขียวสดใสของฤดูใบไมผ้ลิ วิวตน้อลัไพน์ในหน้า

รอ้น สีของใบไมใ้นฤดใูบไมร่้วง และหิมะและการเกิดเปลือกน้ําแข็งในชว่งหน้าหนาว 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(2) 

จากน้ันนําท่านเดินทาง ชมทิวทศัน์สุดอลงัการ บนจุดชมวิวสะพานไดอิจ ิเคียวเรียว หรือ Tadami River 

First Bridge Viewpoint สะพานแห่งน้ีอยู่ในเมืองมิชิมะ ไฮไลทคื์อระหว่างท่ีรถไฟแล่นขา้มสะพาน จะ

มองเห็นเหล่าแมกไมเ้ขียวขจีท่ีโอบลอ้มทัว่ทั้งหุบเขาในฤดูใบไมผ้ลิ ในฤดูใบไมร่้วง ใบไมจ้ะเปล่ียนสีสวยงาม 

เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทิวทศัน์ในหุบเขาจะมีสีขาวโพลนจากหิมะ ใหค้วามสวยงามไปอีกแบบ เรียกไดว้า่มา

เท่ียวฤดไูหน ก็จะไดช้มววิท่ีแตกต่างกนัออกไป 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ AEON MALL เมืองโคกิยามะ รา้นช็อปป้ิงก็อาจจะเหมือนหา้งปกติทัว่ไป มีโซน

รา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากน้ันแลว้ก็เป็นโซนช็อปป้ิง มีรา้นหลากหลายใหเ้ลือก มีของตั้งแต่

เคร่ืองสาํอาง ของกิน ของฝาก ไปถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเลย 
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 อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

พกัท่ีโรงแรม   DORMY EXPRESS KORIYAMA NATURAL HOT SPRING หรือระดบัเดียวกนั  

วนัที่ 3 หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณ โออูจจิคู ุOuchijuku-ปราสาทซึรุกะ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ศาลเจา้ฮานิทสึ-ศาล

เจา้ฮานิทสึ   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณ โออูจจิูคุ(Ouchijuku) เป็นเมืองบนเสน้ทางการคา้อาอิซุนิชิ

ไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซ่ึงเชื่อมต่อเมืองอิซุกบันิกโกใ้นช่วงสมยัเอโดะ ปัจจุบนัน้ีบา้นสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบมุงหลงัคายงัคงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี และดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และบา้นพกัแบบโฮมส

เตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทรา้ต์ย่าง นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทซึรุกะ หรือ

ปราสาทนกกระเรียนขาว  ซ่ึงท่ีน่ีเป็นมากกว่าปราสาท แต่เป็นเสน่ห์ของร่องรอยทางประวัติศาสตร์ท่ี

ผสมผสานกบัตาํนานความกลา้หาญของเหล่าซามไูรนักรบ ชุดสุดทา้ยของญ่ีปุ่น ทศันียภาพรอบๆเป็นคูน้ํา

ลอ้มรอบ หน้าหนาวจะมีหิมะปกคลุม ขาวโพลนสมศํกด์ิศรีปราสาทกระเรียนขาว ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป

บริเวณรอบๆปราสาท (หากตอ้งการเขา้ชมปราสาทจะมีคา่ใชจ้า่ยต่างหากท่านละ 600เยน) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(4) 

จากน้ันนําท่าน สมัผสักบัทะเลสาบกระจกสวรรค ์แห่งเมืองฟุกคุชิมะ ทะเลสาบอินาวะชิโระ เป็นทะเลสาบ

ท่ีมคีวามสวยงามน้ําใส จนสามารถมองเห็นเป็นภาพสะทอ้น ราวกบักระจกสวรรคเ์ลยทีเดียว อีกทั้งยงัเป็นท่ี

นิยมในการมาถ่ายทําภาพยนตร์ ต่างๆมากมายเป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟตั้งอยู่ใน

บริเวณอุทยานแหง่ชาติบนัไดอะซะฮี จงัหวดัฟุคุชิมะ เหมาะอยา่งยิ่งกบัการเป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพเก๋ๆไม่วา่

จะเป็นช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี หรือหน้าหนาวก็ใหค้วามสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จากน้ันนําท่าน และ

สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของ ศาลเจา้ฮานิทสึ ศาลเจา้แห่งน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก  

ก่อนถูกเผา และภายหลังไดร้ับการบูรณะซ่อมแซม ปัจจุบันเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีมีช่ือเสียงในดา้นความ

สวยงาม และการเพลิดเพลินกบัการชมใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมร่้วง  หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะมีความ

สวยงามท่ีแปลกตาไปอีกบรรยากาศ 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม(5) 

ท่ีพกั  HIGISHIYAMA PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4 เกาะมตัสึชิมะ-โรงงานผลิตลกูช้ินปลา Sasakamakan - มิตซุยเอา้ทเ์ล็ต 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

นํา ท่านเ ดินทางชม  เกาะมัตสึ ชิมะ  เสน่ห์ความงามแห่ง เ ซ็นได  เ ป็นเมืองตั้ งอยู่ทางชายฝั่ง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเซ็นได เป็นอ่าวท่ีไดร้บัการยกย่องวา่เป็น1 ใน 3 ดินแดนท่ีงดงามท่ีสุดในญ่ีปุ่น มี

เกาะน้อยใหญ่อยูถึ่ง 300 เกาะ เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมยัอดีต ในปี คศ.2013 ไดร้บัรางวลั “อ่าวท่ี

งดงามท่ีสุดในโลก“ รองจากอ่าวของมหาวิหารมงค ์ชาน มิเชลท่ีประเทศฝรัง่เศส และอ่าวซานฟรานซิสโก 

ของประเทศอเมริกา ซ่ึงเป็นอ่าวแรกของประเทศญ่ีปุ่น่ีไดร้บัรางวลัน้ี ของกินแนะนําของเกาะน้ี คือ หอย

นางรมท่ีทั้งหวาน สด ในรปูแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นแบบยา่ง หรือทอดก็อร่อยไมแ่พก้นัอีกทั้งยงัสามารถเดิน

เล่นชมบรรยากาศแบบสบายๆ  
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั แบบเซ็ตญ่ีปุ่น(7) 

 นําท่านเดินทางเยี่ยมชม โรงงานผลิตปลาอัดหรือลูกช้ินปลา Sasakamakan เป็นโรงงานผลิตลูกชิ้ นปลา

ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นชมขั้นตอนการทาํลกูชิ้ นปลารสเริศ จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ี มิตซุยเอา้ทเ์ล็ต ศนูยร์วม

แฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์

อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้สาํหรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิง

ชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้

650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟารม์สดมาขาย

อีกดว้ย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาสยั 

ท่ีพกั    ANA HOLIDAY INN SENDOI HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 5 อิสระชอ้ปป้ิงหรือเที่ยวภายในเมือง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 หลงัอาหารใหท่้านอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ โดยมีไกดใ์หค้าํแนะนําการเดินทาง 

  (ไม่มีรถบสับรกิาร) 

 อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํา่ 

ท่ีพกั    ANA HOLIDAY INN SENDOI HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.20 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG661  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง) 

พิเศษ !!!! บริการนํ้าด่ืมและอาหารว่างบนเคร่ืองบิน 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล่ียนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (ถา้มี) 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทริป  (ชาํระท่ีสนามบินสุวรรณภูมิในวนัเช็คอิน) 

(คา่ทิปหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ
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อตัราค่าบริการทวัร ์

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายุต ํา่กว่า 2 ปี พกัเด่ียว 

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

17-22 ธ.ค. 2562 29,999 12,999 9,900 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้ อเพลิง 
 คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่รถนําเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 
 คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท สาํหรบัการยื่น

รอ้งขอวซ่ีา 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่ น(ถา้มี) ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระท่ีสนามบินในวนัเช็คอิน (ค่าทิปหวัหน้า

ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน) 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี) 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 



JPN4580 - ญ่ีปุ่น PRO SENDAI FUKUSHIMA (6วนั4คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 6 | P a g e  

 ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนกาํหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าท่ีพกัและ

ตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการล่าชา้ของสาย

การบินระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดต้ามกาํหนด

ของแต่ละสายการบินกอ่น 7 วนัของการเดินทาง) 

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ใน

กรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง

รายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตจุาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัติเหตุสุดวิสยับางประการ 

เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึง

ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไมว่่าจะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมี

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



JPN4580 - ญ่ีปุ่น PRO SENDAI FUKUSHIMA (6วนั4คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 7 | P a g e  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่าง

ทา่นลกูคา้และบริษทั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาคา่บริการข้ึนในกรณีท่ีมผีูร่้วมคณะไมถึ่ง 30 ท่าน  

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลา

ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง

อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดร้บับริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
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สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ย

ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของ

รถบสันําเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็น

หลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาติท่ีตอ้งการเดินทางไปกบัทวัร ์**ผูเ้ดินทางตอ้งดําเนินการเช็คเร่ืองการทาํวซ่ีาในการเขา้ประเทศ
ญ่ีปุ่นดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบในส่วนน้ันๆ ซ่ึงหากวนัเดินทางผูเ้ดินทางไมไ่ดข้อวี

ซ่า จะถือวา่เป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยต่างๆ 

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดขึ้ นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือทาํหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ี

บริษัทเร็วท่ีสุด เพือ่ยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มลูหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ี

ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรียบรอ้ย

แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

กอ่นออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีท่ีท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

*เม่ือท่านชาํระเงินคา่ทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ  

จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทั้งหมดน้ีแลว้ 
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