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ลอ่งเรือเกบิเค | ทะเลสาบโทวาดะ | นัง่กระเช้าลอยฟา้ ชมสโนว์มอนสเตอร์ 
ทะเลสาบทาซาวะ | กินซงั ออนเซ็น | หมูบ้่านซามไูร คะคโุนะดาเตะ | แช่ออนเซ็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6วัน 4คืน 

เดนิทาง มกราคม - เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพียงเร่ิมต้น  49,900.- 
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626  23.50-07.30+1) 

วนัที่ 2.  เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมตัสชึิม่า - วดัโกไดโดะ – เมืองฮิราซูมิ – ลอ่งเรือเกบิเค – เมืองฮานะมากิ 
วนัที่ 3.  เมืองฮาจิมนัไต - ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮกัโกดะ (นัง่กระเช้าลอยฟ้า) 

วนัที่ 4.  ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามไูร คะคโุนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซงั ออนเซ็น 

วนัที่ 5.  เมืองเซนได - ช้อปปิง้อิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ - ย่านอิจิบนัโจ 

วนัที่ 6.  เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG627  11.15-16.05) 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภมิู อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน

ไทย (TG) พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG626  (บริการอาหารเชา้และน ้าด่ืมบน

เคร่ือง) 

วนัท่ี 2 
เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมตัสึชิม่า - วดัโกไดโดะ - เมืองฮิราซมิู - ล่องเรือเกบิเค - เมืองฮานะ

มากิ 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

 เมืองมตัสึชิม่า (Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได อา่วมตัสึชิมา่ไดร้ับการยกยอ่ง

วา่เป็น 1 ใน 3 ดินแดนท่ีงดงามท่ีสุดในญ่ีปุ่น ท่ีมีเกาะนอ้ยใหญอ่ยูม่ากมาย 

 วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวดัขนาดเล็ก ติดกบัทา่เรือมตัสึชิมา่ ตัง้อยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเดน่ ท  าใหว้ดัแห่ง

น้ีกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมา่ สรา้งขึ้นในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงกอ่ตัง้โดย

พระสงฆท่ี์กอ่ตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปั้นจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี (ครั้งสุดทา้ยท่ี

น าออกมาจดัแสดงคือปี 2006) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 เมืองฮิราซูมิ มรดกโลกแห่งภูมิภาคโทโฮกุ ตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัอิวาเตะ มีประวติัศาสตร์อนั

ยาวนาน 

 ล่องเรือช่องแคบเกบิเค ชมหน่ึงในรอ้ยทศันียภาพสวยงามและทรงคุณคา่ของญ่ีปุ่นในญ่ีปุ่น ถือไดว้า่เป็นท่ีเดียว

เทา่นั้นท่ีใชเ้รือถอ่ดว้ยไมพ้ายเพียงอนัเดียวท ัง้ ขาไปและกลบัโดยไมมี่การใชเ้คร่ืองยนต ์ทา่นจะไดช้ม ตน้ไมก้บัโขดหิน

ผาและน ้าใส สะอาดมองเห็นปลาแมน่ ้าก  าลงัแหวกวา่ย 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
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ท่ีพกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HANAMAKI ONSEN  หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วนัท่ี 3 เมืองฮาจิมนัไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮกัโกดะ (นัง่กระเชา้ลอยฟ้า) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เมืองฮาจิมนัไต ตัง้อยูท่ี่ราบสูงในแนวภูเขาไฟของฮาจิมนัไตและทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ ท่ีน่ีมีถนนซ่ึงมี

ทศันียภาพงดงามทอดยาวไปทัว่บริเวณ ฮาจิมนัไตมีความงดงามตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะอยา่งย่ิงตัง้แตป่ลายเดือน ก.ย. 

ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. ใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีเหลือง สม้ สวยงาม ชว่งเดือนธันวาคม หิมะจะเร่ิมตก สวยงามเป็น

อยา่งมาก 

 ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) ก  าเนิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟราว 2,000 ปีกอ่น ท  าใหเ้กิดเป็นแอง่

ทะเลสาบกวา้งใหญบ่นระดบัความสูงกวา่ 400 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นทะเลสาบปลอ่งภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุด

ในเกาะฮอนชู (Honshu) ของญ่ีปุ่น  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้า ขึ้นสู ่ยอดเขาฮกัโกดะ (Hakkoda) แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ มีความสูง 1,585 

เมตร ไดร้ับการคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ภูเขาท่ีสวยงามของญ่ีปุ่น ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร้่วง

ท่ีสวยงามมากๆท่ีหน่ึงอีกดว้ย มีใบไมห้ลากสีท ัง้แดง เขียว เหลือง สม้ พรอ้มใจกนัสลบัสีเพ่ิมความความสวยงามใหก้บั

ภูเขาทัง้ลูก ชว่งเวลาใบไมเ้ปล่ียนสีของท่ีน่ีคือปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ทา่นมองเห็นตวัเมืองอาโอโมริ พรอ้ม

ชมความงดงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ในชว่งฤดูหนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขา ท  าใหต้น้ไมถู้กแชแ่ข็งดว้ยหิมะจน

กลายเป็นรูปร่างแปลกๆแตกตา่งกนัไปท่ีเรียกกนัวา่ ปิศาจหิมะ หรือสโนวม์อนสเตอร ์ทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัการ

ถา่ยรูปแบบเต็มอ่ิมกบัหิมะท่ีเย็นฉ ่ า 

(ความหนาของหิมะข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี)  
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ท่ีพกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั KOMAGATAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัท่ี 4 ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บา้นซามไูร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ - กินซงั ออนเซ็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นท่ีรูจ้กักนัวา่เป็นทะเลสาบท่ีไมแ่ข็งตวัในฤดูหนาว ทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดใน

ญ่ีปุ่น (ลึกถึง 423.4 เมตร) และไดร้ับเลือกใหติ้ดอยูใ่น 100 อนัดบัสถานท่ีวิวสวยของญ่ีปุ่น ทาซาวะเป็นทะเลสาบ

มหศัจรรยท่ี์สีของผืนน ้าจะเปล่ียนไปตามมุมท่ีชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพ้ืนผิวน ้าของทะเลสาบ สีท่ีเป็น

ลกัษณะเฉพาะของผืนน ้าเรียกวา่ “ทะเลสาบทาซาวะสีน ้าเงิน” ท่ีมีสีน ้าเงินเหมือนน ้าหมึกท่ีก  าลงัไหล แตก่ลบัมี

ความใสเป็นลกัษณะพิเศษ ทะเลสาบแหง่น้ีมีสญัลกัษณเ์ป็นรปูป้ันทตัสึโกะ (Tatsuko) รูปปั้นสีทองซ่ึงต านานเลา่

วา่เป็นรูปปั้นของเจา้หญิงทตัสึโกะ ท่ีขอพรใหค้งความงามอนัเป็นนิรันดร์ แตก่ลบัถูกสาปใหเ้ป็นมงักรและจมอยูใ่ตท้อ้ง

ทะเลสาบแหง่น้ี 

 
 หมู่บา้นซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมัผสักบับรรยากาศแบบญ่ีปุ่นท่ีงดงามเม่ือ

ครั้งอดีต ท่ีน่ีก็ยงัมีเสน่หอี์กมากมายใหท้า่นไดส้มัผสัถึงประวติัศาสตร์ ไมว่า่จะเป็นผลิตภณัฑห์ตัถศิลป์โบราณ หรือ

อาหารพ้ืนบา้นชนิดตา่งๆ เป็นตน้ ตามแนวถนนหมูบ่า้นซามูไรแหง่น้ี มีตน้ไมป้ลูกอยูเ่ป็นจ านวนมาก ไมว่า่จะเดินทาง
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มาในฤดูกาลใด นักทอ่งเท่ียวก็จะไดร่ื้นรมยก์บัทศันียภาพอนังดงามไดอ้ยูเ่สมอ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 กินซงัออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมูบ่า้นออนเซ็นท่ียงัคงหลงเหลืออาคารบา้นเรือนดัง้เดิมชวนใหคิ้ดถึงใหเ้ห็นกนั

อยูใ่นปัจจุบนั โดยอบอวลไปดว้ยบรรยากาศสไตลญ่ี์ปุ่นชว่งตน้ศตวรรษท่ี 20 บรรยากาศของหมูบ่า้นท่ีเรียงรายไป

ดว้ย เรียวกงัไมเ้ลียบแมน่ ้ายงัคงมีใหเ้ห็นกนัอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี เพลิดเพลินกบัการชมอาคารบา้นเรือนเกา่แก ่กินซงัออน

เซ็นมีคุณสมบติัเป็นออนเซ็นก ามะถนัใสไมมี่สีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยวา่กนัวา่มีสรรพคุณชว่ยรักษาบาดแผลโดน

บาด, บาดแผลไฟไหม,้ โรคผิวหนังเร้ือรัง, โรคเร้ือรังยอดฮิตของผูห้ญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออน

เซ็น 500-3,000 เยน) 

 
 

ท่ีพกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั YAMAGATA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัท่ี 5 เมืองเซนได - ชอ้ปป้ิงอิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงย่านอิจิบนัโจ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองเซนได ชอ้ปป้ิง อิออน นาโทริ หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีสาขาอยูท่ ัว่ประเทศญ่ีปุ่น มีรา้นคา้ท่ีหลากหลาย

มากกวา่ 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเคร่ืองกีฬา และ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดเ้ก็บจดัการลิสตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครันเต็มท่ี 

 เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัอยา่งจุ

ใจ กบัศูนยร์วมรา้นแบรนดช่ื์อดงัตา่งๆ เชน่ Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, 
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Ray-Ban, Regal, Adidas และอ่ืนๆ 

 
กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ย่านอิจิบนัโจ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงในใจกลางเมืองเซนได ท่ีประกอบดว้ยถนนชอ้ปป้ิงหลายสาย จึงไดช่ื้อวา่เป็นถนนช ้

อปป้ิงท่ีใหญท่ี่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองขา้งทางของถนนนั้นเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เชน่ ของแบรนดเ์นม

ตา่งๆ รา้นขายสินคา้แฟชั่นพวกเส้ือผา้ รองเทา้เคร่ือง ประดบั รา้นขายยา ร้านขายสินคา้ 100 เยน ตลอดจน

รา้นอาหาร ในชว่งเทศกาลตา่งๆ โดยเฉพาอยา่งย่ิงชว่งเทศกาลคริสตม์าสท่ีจะมีการจดัแสดงไฟไวต้ลอดเสน้ทาง 

รวมทัง้มีการตัง้ตน้คริสตม์าสและประดบัไฟเอาไวต้ามจุดตา่งๆ พรอ้มดว้ยเสียงเพลงท่ีเขา้กบับรรยากาศ 

 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 6 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

(TG627 11.15-16.05) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินเซนได 

 ถึง สนามบินเซนได ท  าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG627  (บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง) 

16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท า

การ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจ 

มีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

ราคาแนะน าเร่ิมตน้เพียง :  SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6 วนั 4 คืน 

 โดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 

 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  

12 ปี (เสริม

เตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 

ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ท่านละ 

วนัท่ี 07-12 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 9,900.- 39,900.- 

วนัท่ี 24-29 มี.ค. 63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 9,900.- 41,900.- 

วนัท่ี 07-12 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 50,900.- 9,900.- 42,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึ่ง 2 ปีบริบรูณ ์ณ วนัเดินทางกลบั] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบิน 

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ

คอนเฟิร์มเดินทางกอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน 

3.  การช าระคา่บริการ 

     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนักอ่นออกเดินทาง 

4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก กอ่นการเดินทาง 45 วนั ไมน่ับวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลิก กอ่นเดินทาง 15 วนั ไมน่ับวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะ

ไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 **ส าคญั!! บริษัทท  าธุรกิจเพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นโดยผิด

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ไทยและญ่ีปุ่น ขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี

เทา่นั้น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลือใดๆไดท้ ัง้ส้ิน** 

4.6 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง

พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัช ัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินกอ่นเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้ง

กระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นั้น  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถ

จัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคือ 1 

TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง 

5.  คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่

ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

-เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

    -เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.  คา่ท  าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคนไทย 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่นประกาศให้

กลบัมาใชวี้ซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทตูก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่

โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
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หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่นเกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหน้า ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของ

เงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทั

จะจดัเตรียมใหก้บัลูกทวัร์ แตท่ ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น  

     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

 

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัเพ่ือการ

พ านักระยะสัน้ 

3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 
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 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวติัการถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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