


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานเซนได - อิวาเตะ - วัดชูซอนจิ - วิหารทองคําคอนจิคิโดะ - ลอง
เรือหุบเขาเกบิเคย - หุบเขานารุโกะ

Sendai
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานออนเซ็นกินซัง - มัตสึชิมา - ลองเรืออาวมัตสึชิมา - มิตซุยเอาทเลตเซน
ได

Sendai
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 เสนทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมูบานโบราณโออุจิจูคุ
- หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

Sendai
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ซากปราสาทอาโอบะ - องคเจาแมกวนอิมเซนได - ยานอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)
Sendai
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานเซนได - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

12 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿8,900



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋ว
รถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง
**

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
20.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สายการบินไทย มีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ

ทาน

23.50 น. ออกเดินทางสูสนามบินเซนได ณ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG626

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เชา
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญ่ีป ุน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมี
โทษปรับและจับ*** (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา.

นําทานเดินทางสู เมืองอิวาเตะ ซ่ึงอยูในภูมิภาคโทโฮคุ

นําทานสูวิหารทองคํา วัดชูชอนจิ เป็นวัดพุทธนิกายเทนไดท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของญ่ีป ุน ไฮไลทของทาง
วัดท่ีเป็นสถานท่ีขึ้นชื่อและโดงดังท่ีสุดน่ันก็คือ วิหารทองคําอันศักดิส์ิทธิท่ี์ทางวัดไดสรางอาคารไมขนาดใหญครอบวิหารทองคําไว
อีกทีเพ่ือปองกันความเสียหาย

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานลองเรือชมความงาม หุบเขาเกบิเคย สถานท่ีทองเท่ียวชื่อดังของจังหวัดอิวาเตะ และเป็นสถานท่ีพักผอนทาง
ธรรมชาติท่ีไดรับความนิยม หุบเขาเกบิเกเป็นเขาหินปูนสูงชัน มีแมน้ําซะเท็ทสึ (Satetsu River) ท่ีไหลจากเทือกเขาคุริโคมะ
ผานกลางผาหิน ตลอดสองฝ่ังลําน้ําเต็มไปดวยทัศนียภาพของปาไมธรรมชาติ

จากนั้นนําทานเดินทางสู หุบเขานารูโกะ เป็นหน่ึงในหุบเขาท่ีสวยงามท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ทุกปีในชวงปลายเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายนท่ัวท้ังบริเวณหุบเขาจะงดงามดวยสีสันของใบไม นับวาเป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสีท่ีนิยมมากท่ีสุดของภูมิภาคเลยที
เดียว

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

Sendai Hotel หรือเทียบเทา



***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหาร
สด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หาก

ฝาฝืนมีโทษปรับ

และจับ***

เวลาท่ี
ญ่ีป ุน เร็ว

กวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง

เป็นทาอากาศยานระหวางประเทศท่ีตั้งอยูในเมืองนาโตริมิยางิ ทางตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองเซนได ถูกสรางขึ้นในปี 1940 เพ่ือใชเป็นหน่ึงในโรงเรียนการบินและฐานทัพอากาศ
อีกแหงของจักรวรรดิญ่ีป ุน หลังแพสงครามโลกท่ีน่ีคอยๆ ถูกปรับใหมาเป็นสนามบิน
พลเรือนอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน

เป็นจังหวัดหน่ึงของประเทศญ่ีป ุนท่ีตั้งอยูในภูมิภาคโทโฮคุทางฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก อิวา
เตะเป็นท่ีๆ มีความหนาแนนของประชากรตํ่าเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ

เดิมทีเป็นเพียงวัดธรรมดาสรางโดยพระจิคาคุ ไดชิ บางรูจักกันในชื่อพระเอ็นนิน (Ennin)
ชูซอนจิเขาสูยุครุงเรืองเมื่อตระกูลฟูจิวาระยายฐานอํานาจมายังเมืองฮิราอิซูมิ “ฟูจิวาระ คิโย
ฮิระ” (Fujiwara Kiyohira) มีบัญชาใหปรับปรุงวัดครั้งใหญจนทําใหวัดชูซอนจิมีขนาด
ใหญท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ มีอาคารท่ัวท้ังวัดกวา 300 หลังเลยทีเดียว

ท่ีน่ีมีลักษณะเป็นหองโถงเล็กๆ ภายในวัดวัดชูซอนจิ ซ่ึงถูกสรางเพ่ืออุทิศใหกับอมิตาเนีย
วไร (พระพุทธรูปแหงแสงไมมีท่ีสิ้นสุด) นอกจากหลังคาแลวบริเวณอ่ืนจะถูกเคลือบดวย
ทองท้ังภายนอกและภายใน แลดูเหลืองอรามสวยงามมาก

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลองเรือชมหุบเขาเกบิเคย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงเสนทางแหงธรรมชาติท่ีมีชื่อโดงดังแหงจังหวัดอิ
วะเตะ สถานท่ีแหงน้ีเต็มไปดวยหินผาท่ีมีรูปรางแตกตางกันไป และหินรูป"เกบิ" ท่ีแปล
วาจมูราชสีห น่ีเองท่ีเป็นท่ีมาของชื่อ"เกบิเคย" เกบิเคยขึ้นชื่อในการมาชมความสวยงาม
ของใบไมเปล่ียนสี มีความงดงามท่ีถูกรังสรรคโดยธรรมชาติผสานรวมกับเรื่องราวและ
ความเชื่อของชาวญ่ีป ุนทําใหเกบิเคยยังคงเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมา
เย่ียมเยียนอยูไมขาดสาย สวนในฤดูหนาวพ้ืนท่ีผาริมน้ําจะเป็นสีขาวปุยของหิมะ ให
บรรยากาศท่ีโรแมนติกไมแพไปกวาหนาใบไมเปล่ียนสีเลย

เป็นหน่ึงในหุบเขาท่ีงดงามท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งอยูในจังหวัดมิยากิทางตะวันตก
เฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตรจากเซนได หุบเขาน้ีทอดยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร
ทางตะวันออกไปตะวันตก และมีออนเซ็นมากมายรอบ ๆ หุบเขาแหงน้ี ทุกปีในชวงปลาย
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนท่ัวท้ังบริเวณหุบเขาจะงดงามดวยสีสันของใบไม ท่ีน่ีจึงถือเป็น
หน่ึงในจุดชมใบไมเปล่ียนท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Sendai Hotel หรือเทียบเทา



รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

เชา

รับประทานอาหาร
เชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสูกินซังออนเซน (Ginzan Onsen) ซ่ึงเป็นเมืองน้ําพุรอนท่ีเงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซ่ึงเดิม
เป็นพ้ืนท่ีรอบเหมืองแรเงินท่ีไดปรับปรุงและพัฒนาใหม มีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆของประเทศญ่ีป ุน มีออนเซนท่ีสวยงามท่ีสุด
ดวยหองพักแบบเรียวกังท่ีเรียงรายตามสองขางทางของแมน้ํา นอกจากน้ียังมีหองอาบน้ําสาธารณะเปิดใหบริการ 2 แหง (ไมรวม
คาแชออนเซน 300-1,500 เยน) และบอออนเซนเทา (ฟรี) ซ่ึงตั้งอยูรอบๆเมือง หน่ึงในหองอาบน้ําออนเซน คือ ชิโรกาเนยุ
(Shiroganeyu) และอีกแหงหน่ึงคือ โอโมคาเกยุ (Omokageyu) เป็นหองอาบน้ําแบบสวนตัว (ราคาประมาณ 2,000 เยน/50
นาที) หรือสําหรับผูไมไดเขาพักสามารถใชบริการหองอาบน้ําในเรียวกังไดในชวงกลางวัน คาใชจายประมาณ 300-1,500 เยน
สวนใหญจะเป็นหองอาบน้ําในรม

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นทานเดินทางสู มัตสึชิมะ (Matsushima) เมืองท่ีมีชื่อเสียงมาตั้งแตสมัยอดีต และในปัจจุบันยังคงความงามนั้นเอา
ไว อาวน้ียังไดรับรางวัล “อาวท่ีงดงามท่ีสุดในโลก” นําทานเดินทางสูทาเรือชิโกมา เพ่ือลองเรือเฟอรรี่ชมความงดงามของอาวมัตสึชิ
มะ ใชเวลาลองเรือประมาณ 25-30 นาที

จากนั้นนําทานเดินทางสู “มิตซุยเอาทเลต พารค” เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีชอปป้ิงท่ีญ่ีป ุน ท่ีปกติจะลดราคาสินคาอยูระหวาง
30% - 80% เป็นแหลงท่ีรวบรวมสินคาแบรนดเนมหลายย่ีหอ ท้ังสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอร นอกจากน้ียัง
เป็นเอาทเล็ทท่ีมีรานขายยาแหงแรกในญ่ีป ุนท่ีไดรับความนิยมท่ัวประเทศมาเปิดรานอยูอีกดวย

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Sendai Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานออนเซ็นกินซัง (Ginzan Onsen) เมืองน้ําพุรอนท่ีเงียบสงบในภูเขาของจังหวัด
ยามากาตะ มีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆของญ่ีป ุนวาเป็นเมืองออนเซ็นท่ีสวยงาม เรียกังของ
ท่ีน่ีเป็นสไตลด้ังเดิม ท่ีเป็นคาคารไม 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทําให
รูสึกเหมือนยอนกลับไปในอดีต และยังเป็นสถานท่ีถายทําซีรี่ยดังของญ่ีป ุน โอชิน แลวก็
เป็นหมูบานแรงบันดาลใจของคุณ Hayao Miyazaki ในการเอามาทําเรื่องแอนิเมชั่นดัง
เรื่อง Spirited Away

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีไดรับความเสียหายจากคล่ืนยักษสึนามิเมื่อปี 2011 แตเมืองมัตสึชิมา
ก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมไมเคยเปล่ียน ถึงจะมีสถานท่ีทองเท่ียวหลายแหงไดรับ
ความเสียหายแตกูถูกบูรณะฟ้ืนฟูใหกลับมาสวยงามและคอยตอนรับนนักทองเท่ียวไดอีก
ครั้ง น่ีจึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีควรลองไปสักครั้งเพ่ือพิสูจนถึงความสวยงามหลังการทําลาย
ลางของธรรมชาติ

ลองเรือชมความงามรอบอาว และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง การเล้ียงหอยนางรม ให
อาหารนกนางนวลท่ีบินมาตามเรือ

Sendai Hotel หรือเทียบเทา

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางชม เสนทาง
ทะเลสาบบันไดอาซูมะ เป็นถนนท่ีมี
ความยาวท้ังสิ้น 28.7 กม. และมี

ความสูงประมาณ 1,350 เมตรซ่ึงไหลไปตามเทือกเขา Azuma จากน้ําพุรอน Takayu ในจังหวัดฟูกูชิมาถึง Tsuchiyotsumo



รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

เป็นเอาทเลตพารคท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในเซนได และในภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งอยูไมไกลจากตัว
เมือง มีรานคากวา 100 ราน, ศูนยอาหารใหญ และชิงชาสวรรคยักษท่ีสามารถเห็นไดจาก
ท่ีไกลๆ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีชอปป้ิงท่ีญ่ีป ุน ท่ีรวบรวมสินคาแบรนดเนมหลายย่ีหอ ท้ัง
สินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอร นอกจากน้ียังเป็นเอาทเล็ทท่ีมีรานขายยา
แหงแรกในญ่ีป ุนท่ีไดรับความนิยมท่ัวประเทศมาเปิดรานอยูอีกดวย

ผาน Jodoi-hei

จากนั้น

หรือ บึงน้ํา 5 สี ตั้งอยู
ในอุทยานแหงชาติ
Ban-dai-Asahi ใน
จังหวัดฟุคุชิมะ

ทะเลสาบแหงน้ีเป็นแหลงรวมแหลงน้ําจากบึงหลักๆถึง 9 บึง ในแตละบึงก็จะสีสันท่ีแตกตางกันไปดวย ขึ้นอยูกับชวงเวลา
สภาพอากาศ และปัจจัยตางๆ

บาย
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางชม หมูบานโออุจิ จูคุ เป็นบานญ่ีป ุนแบบโบราณอยูติดถนนหลัก ในอดีตเป็นท่ีพักเหลาโชกุนรวมท้ัง
ขุนนาง ปัจจุบันไดรับการบูรณะใหม มีรานขายของท่ีระลึก ขายสินคาพ้ืนเมือง และรานอาหารแบบญ่ีป ุน

จากนั้นเดินทางสู หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ (Zao Fox Village) ภายในหมูบานมีสัตวนานาชนิดกวา 100 ตัว รวมถึง
สุนัขจ้ิงจอก 6 สายพันธุท่ีว่ิงไปมาไดอยางอิสระในพ้ืนท่ีกวาง โดยภายใน Fox Village แหงน้ีจะแบงออกเป็น2โซน ไดแก Cage
Zone และ Pasture Area อิสระใหทานชมความนารัก ขนฟูๆ ของเจาสุนัขจ้ิงจอกตามอัธยาศัย

ขอควรระวัง เน่ืองจากสุนัขจ้ิงจอกบางตัวนั้นมีสัญชาติญาณเดิม อาจจะดุรายและไมคุนชินกับผูมาเยือน นักทองเท่ียวทุกทาน
ควรปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัด และเพ่ือความปลอดภัยไมควรสัมผัสกับสุนัขจ้ิงจอกโดยท่ีไมมีเจาหนาท่ีคอยดูแล

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Sendai Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเสนทางหลวงหลายเลข 70 ของจังหวัดฟุกุชิมะ ท่ีเรียกไดวาเป็นเสนทางขับรถสุดสวย
ท่ีมีระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ซ่ึงว่ิงไปตามแนวเทือกเขาอาซูมะ จากบอน้ําพุรอน
Takayu ในฟุกุชิมะถึง Tsuchiyotsumo ตลอดสองขางทางทางจะไดเห็นวิวธรรมชาติอัน
สุดสวยงามท่ีหาท่ีไหนไมได

หรือเป็นท่ีรูจักกันในนามของทะเลสาบ 5 สี อันท่ีจริงแลวท่ีทะเลสาบแหงน้ีเป็นท่ีรวม
ทะเลสาบมากกวา 40 แหง และยังมีบึงตางๆ ของจังหวัดฟูคุชิมาอีกมากมาย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 Sendai Hotel หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม



รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

หมูบานโออูจิจูคุ (Ouchijuku) เป็นบานสไตลญ่ีป ุนแบบมุงหลัง ปัจจุบันยังคงรักษาไวเป็น
อยางดี และมีการดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ อาหาร
ยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทราตยาง นอกจากน้ียังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิ
จูคุ นักทองเท่ียวสามารถชมทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัดได
ตามอัธยาศัย

หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยูใกลกับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของ
จังหวัดมิยากิ เปิดใหเขาชมตั้งแตปี 1990 ภายในหมูบานมีสัตวนานาชนิดกวา 100 ตัว
รวมถึงสุนัขจ้ิงจอก 6 สายพันธุท่ีว่ิงไปมาไดอยางอิสระในพ้ืนท่ีกวาง ในประเทศญ่ีป ุน
สุนัขจ้ิงจอกเป็นสัตวท่ีสําคัญชนิดหน่ึง ตั้งแตระดับชาวบานมีความเชื่อวาสุนัขจ้ิงจอกมี
วิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจาของศาสนาพุทธชินโตอยู ซ่ึงเป็นเทพแหงความ
อุดมสมบูรณของการเกษตร(ขาว, ใบชา) และความเจริญรุงเรือง ใหทานไดสัมผัสความนา
รักของสุนัขจ้ิงจอก และปอนอาหารสุนัขจ้ิงจอก พรอมเก็บภาพความประทับใจ

นํา
ทานเดิน

ทางสู ซาก
ปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) จาก
ทําเลท่ีตั้งของปราสาทเดิม สามารถ
มองเห็นทิวทัศนของเมืองดานลางท่ี
งดงาม

จากนั้นนําทานเดินทางสุ เจาแม
กวนอิมวัดไดคันนอน ทานจะไดพบ

กับ
รูป

ป้ันเจาแมกวนอิม
ขนาดใหญ (ไมรวมคา

ขึ้นลิฟท) ใหทานไดขอพรตามอัธยาศัย

บาย
รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทาน ชอปป้ิงยานอิจิบันโจ ตลอดสองขางทางของถนนนั้นเต็มไปดวยรานคามากมาย เชน ช็อปของแบรนดเนมตางๆ ราน
ขายสินคาแฟชั่นพวกเสื้อผา รองเทาเครื่อง ประดับ รานขายยา รานขายสินคา 100 เยน ตลอดจนรานอาหารตางๆ

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Sendai Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซากปราสาทอาโอบะ และ อนุสาวรีย Date Masamune สรางขึ้นในปี 1600 โดยเจาเมือง
เซ็นได Date Masamune ในชวง 400 ปี หลังยุคศักดินาถูกตอตานในชวงสมัยเมจิเกิด
ไฟใหมในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทําใหปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกําแพง
หินดานนอกและหอรักษาความปลอดภัยจากทําเลท่ีตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็น
ทิวทัศนของเมืองดานลางท่ีงดงาม จากนั้นพาทานไป ชอปป้ิงยาน อิจิบังโจ ถนนสายชอป
ป้ิงกลางเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นศูนยรวมรานคาตางๆมากมาย เชน
รานอาหาร เสื้อผา รองเทา รานขายของฝาก รานเครื่องสําอางค รานขายหนังสือ เป็นตน

เทวรูปใหญเจาแมกวนอิม (พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว) ซ่ึงมองเห็นไดจากทางเหนือของ
ใจกลางเมือง Sendai มีความสูง 100 เมตรเหนือพ้ืนดิน และลึก 21 เมตรใตพ้ืนดิน ทาน
สามรถเขาไปภายในและมองลงมาเห็นทิวทัศนของตัวเมืองและมหาสมุทรแปซิฟิกไดจาก
หนาตางสามารถชมทิวทัศนดานบน งกวานั้นท่ีพ้ืนท่ีติดกัน โรงแรม Sendai Joytel
Hotel (Sendai Hills Hotel) ไดเปิดบริการในเดือนกรกฎาคม 2008

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 Sendai Hotel หรือเทียบเทา



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋ว
ภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ
โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรม
การเดินทางอาจ

มีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลง
ไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความ
ลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก
การจราจร เหตุการณทางการเมือง

การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็น
เหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เป็นยานชอปป้ิงหลักท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองเซนได ตรงบริเวณสถานีรถไฟเซนได และสถานี
รถไฟใตดินโอบะ โดริ อิจิบังโจ ยานน้ีถือเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีกวางขวางยาวไปหลายชวงตึก เริ่มตั้งแตอาคาร AER และ Parco ยาวไปจนถึงโคคุบุ
นโช มีท้ังสินคาตางๆ มากมาย รานแบรนดเนม หางสรรพสินคาหลายแหง รานอาหาร
หลากชนิด คาเฟ ไปจนถึงราน 100 เยน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

11.15

โดยสายการบินไทย
THAI AIRWAYS

เท่ียวบินท่ี TG627

บาย
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจเต็มเป่ียม

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานระหวางประเทศท่ีตั้งอยูในเมืองนาโตริมิยางิ ทางตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองเซนได ถูกสรางขึ้นในปี 1940 เพ่ือใชเป็นหน่ึงในโรงเรียนการบินและฐานทัพอากาศ
อีกแหงของจักรวรรดิญ่ีป ุน หลังแพสงครามโลกท่ีน่ีคอยๆ ถูกปรับใหมาเป็นสนามบิน
พลเรือนอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู

่



ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

- กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

- การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

- คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

- โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

- คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

- คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

- คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

- คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 

- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตาง ๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืน
วีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

- หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. // ขากลับ 30 กก.)

- คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน)

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)
 

่



Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
 

ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลท้ังหมดกอนการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ
***

ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

- ราคา INFANT ทานละ 12,900 บาท

- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน) (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯจะถือวาทานใดยอมรับ
เงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

- อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆ
ท้ังน้ีจะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว
- บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินทางขาไป เทานั้น

- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช

จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไม
เกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ
สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)


