SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6วัน 4คืน
เดินทาง มกราคม - เมษายน 2563
ล่องเรื อเกบิเค | ทะเลสาบโทวาดะ | นัง่ กระเช้ าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์
ทะเลสาบทาซาวะ | กินซัง ออนเซ็น | หมูบ่ ้ านซามูไร คะคุโนะดาเตะ | แช่ออนเซ็น
ราคาแนะนาเพียงเริ่มต้ น

49,900.-
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เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30+1)
วันที่ 2. เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ – เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – เมืองฮานะมากิ
วันที่ 3. เมืองฮาจิมนั ไต - ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮักโกดะ (นัง่ กระเช้ าลอยฟ้า)
วันที่ 4. ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น
วันที่ 5. เมืองเซนได - ช้ อปปิ ง้ อิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ย่านอิจิบนั โจ
วันที่ 6. เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627 11.15-16.05)
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30+1)

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.50 น. ออกเดินทางสู ป่ ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626 (บริการอาหารเช้าและน้าดื่มบน
เครื่อง)
เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ - เมืองฮิราซูมิ - ล่องเรือเกบิเค - เมืองฮานะ
วันที่ 2
มากิ
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมื อง ด่านศุ ลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว [สาคัญ มาก!!ไม่อนุ ญ าตให้น า
อาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
เมืองมัตสึชิม่า (Matsushima) เป็ นเมื องทางชายฝั่งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเซนได อ่าวมัตสึชิมา่ ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็ น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ป่ ุน ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยูม่ ากมาย
วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็ นวัดขนาดเล็ก ติดกับท่าเรื อมัตสึชิมา่ ตัง้ อยูใ่ นตาแหน่งที่โดดเด่น ทาให้วดั แห่ง
นี้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมื องมัตสึ ชิมา่ สร้างขึ้นในปี 807 เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ป 5 องค์ ซึ่งก่อตัง้ โดย
พระสงฆ์ท่ ีกอ่ ตัง้ วัดซูอิกนั จิ (Zuiganji Temple) โดยรู ปปั้นจะถูกนามาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี (ครั้งสุ ดท้ายที่
นาออกมาจัดแสดงคื อปี 2006)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เมืองฮิ ราซูมิ มรดกโลกแห่งภูมิภาคโทโฮกุ ตัง้ อยูใ่ นพื้ นที่ตะวันออกเฉี ยงใต้ของจังหวัดอิวาเตะ มีประวัติศาสตร์อนั
ยาวนาน
ล่องเรือช่อ งแคบเกบิเค ชมหนึ่ งในร้อยทัศนี ยภาพสวยงามและทรงคุ ณค่าของญี่ปุ่ นในญี่ปุ่ น ถื อได้วา่ เป็ นที่เดียว
เท่านั้นที่ใช้เรื อถ่อด้วยไม้พายเพียงอันเดียวทัง้ ขาไปและกลับโดยไม่มีการใช้เครื่ องยนต์ ท่านจะได้ชม ต้นไม้กบั โขดหิ น
ผาและน้าใส สะอาดมองเห็ นปลาแม่น้ากาลังแหวกว่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร
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ที่พกั

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HANAMAKI ONSEN หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 3

เมืองฮาจิมนั ไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮักโกดะ (นัง่ กระเช้าลอยฟ้ า)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมื องฮาจิ มนั ไต ตัง้ อยูท่ ่ ี ราบสู งในแนวภูเขาไฟของฮาจิมนั ไตและทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ ที่ นี่ มี ถนนซึ่ งมี
ทัศนี ยภาพงดงามทอดยาวไปทัว่ บริ เวณ ฮาจิมนั ไตมีความงดงามตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้ แต่ปลายเดื อน ก.ย.
ไปจนถึงกลางเดื อน ต.ค. ใบไม้จะเปลี่ยนเป็ นสี เหลื อง ส้ม สวยงาม ช่วงเดื อนธันวาคม หิ มะจะเริ่ มตก สวยงามเป็ น
อย่างมาก
ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) ก าเนิ ดขึ้นจากการปะทุของภู เขาไฟราว 2,000 ปี ก่อน ท าให้เกิดเป็ นแอ่ง
ทะเลสาบกว้างใหญ่บนระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับน้าทะเล เป็ นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ท่ ีสุด
ในเกาะฮอนชู (Honshu) ของญี่ป่ ุน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า ขึ้นสู ่ ยอดเขาฮักโกดะ (Hakkoda) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสู ง 1,585
เมตร ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ น 1 ใน 100 ภูเขาที่สวยงามของญี่ป่ ุน ที่น่ ี ยังเป็ นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง
ที่สวยงามมากๆที่หนึ่ งอีกด้วย มีใบไม้หลากสี ทงั้ แดง เขียว เหลื อง ส้ม พร้อมใจกันสลับสี เพิ่มความความสวยงามให้กบั
ภูเขาทัง้ ลูก ช่วงเวลาใบไม้เปลี่ยนสีของที่น่ ี คื อปลายเดื อนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็ นตัวเมื องอาโอโมริ พร้อม
ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดู ห นาวหิ ม ะจะตกในบริ เวณภู เขา ท าให้ตน้ ไม้ถู ก แช่แข็งด้วยหิ มะจน
กลายเป็ นรู ปร่างแปลกๆแตกต่างกันไปที่เรี ยกกันว่า ปิ ศาจหิมะ หรือสโนว์มอนสเตอร์ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการ
ถ่ายรู ปแบบเต็มอิ่มกับหิ มะที่เย็นฉ่ า
(ความหนาของหิมะขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละปี )
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ที่พกั
คา่
วันที่ 4
เช้า

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั KOMAGATAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บา้ นซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็ นที่รู จ้ กั กันว่าเป็ นทะเลสาบที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว ทะเลสาบที่ลึกที่สุ ดใน
ญี่ป่ ุ น (ลึกถึง 423.4 เมตร) และได้รับเลื อกให้ติดอยูใ่ น 100 อันดับสถานที่วิวสวยของญี่ปุ่ น ทาซาวะเป็ นทะเลสาบ
มหัศจรรย์ท่ ีสีของผื นน้าจะเปลี่ยนไปตามมุมที่ชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพื้ นผิวน้าของทะเลสาบ สี ท่ ีเป็ น
ลักษณะเฉพาะของผื นน้าเรี ยกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสี น้ าเงิน” ที่มีสีน้าเงินเหมื อนน้าหมึกที่กาลังไหล แต่กลับมี
ความใสเป็ นลักษณะพิเศษ ทะเลสาบแห่งนี้ มี สญ
ั ลักษณ์เป็ นรูปปั้ นทัตสึ โกะ (Tatsuko) รู ปปั้นสีทองซึ่งตานานเล่า
ว่าเป็ นรู ปปั้นของเจ้าหญิงทัตสึโกะ ที่ขอพรให้คงความงามอันเป็ นนิ รันดร์ แต่กลับถูกสาปให้เป็ นมังกรและจมอยูใ่ ต้ทอ้ ง
ทะเลสาบแห่งนี้

หมู่บา้ นซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ ปุ่นที่งดงามเมื่ อ
ครั้งอดีต ที่น่ ี ก็ยงั มีเสน่หอ์ ีกมากมายให้ทา่ นได้สมั ผัสถึงประวัติศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์หตั ถศิลป์ โบราณ หรื อ
อาหารพื้ นบ้านชนิ ดต่างๆ เป็ นต้น ตามแนวถนนหมูบ่ า้ นซามูไรแห่งนี้ มีตน้ ไม้ปลูกอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ไม่วา่ จะเดินทาง
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มาในฤดูกาลใด นักท่องเที่ยวก็จะได้ร่ ื นรมย์กบั ทัศนี ยภาพอันงดงามได้อยูเ่ สมอ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมูบ่ า้ นออนเซ็นที่ยงั คงหลงเหลื ออาคารบ้านเรื อนดัง้ เดิมชวนให้คิดถึงให้เห็ นกัน
อยูใ่ นปัจจุบนั โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญ่ ีปุ่ นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมูบ่ า้ นที่เรี ยงรายไป
ด้วย เรี ยวกังไม้เลียบแม่น้ายังคงมีให้เห็ นกันอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรื อนเก่าแก่ กินซังออน
เซ็นมีคุณสมบัติเป็ นออนเซ็นกามะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลโดน
บาด, บาดแผลไฟไหม้, โรคผิวหนังเรื้ อรัง, โรคเรื้ อรังยอดฮิตของผู ห้ ญิง และโรคหลอดเลื อดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออน
เซ็น 500-3,000 เยน)

ที่พกั
คา่
วันที่ 5
เช้า

นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั YAMAGATA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองเซนได - ช้อปปิ้ งอิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ช้อปปิ้ งย่านอิจิบนั โจ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่เมืองเซนได ช้อปปิ้ ง อิออน นาโทริ ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยูท่ ว่ั ประเทศญี่ป่ ุน มีรา้ นค้าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่ องกีฬา และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ทา่ นได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บา้ นได้อย่างครบครันเต็มที่
เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั อย่างจุ
ใจ กับศูนย์รวมร้านแบรนด์ช่ ือดังต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren,
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Ray-Ban, Regal, Adidas และอื่นๆ

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ย่านอิจิบนั โจ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งในใจกลางเมื องเซนได ที่ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้ งหลายสาย จึงได้ช่ ือว่าเป็ นถนนช้
อปปิ้ งที่ใหญ่ท่ ีสุ ดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้ นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ของแบรนด์เนม
ต่างๆ ร้านขายสิ นค้าแฟชั่นพวกเสื้ อผ้า รองเท้าเครื่ อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสิ น ค้า 100 เยน ตลอดจน
ร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริ สต์มาสที่ จะมี การจัดแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทาง
รวมทัง้ มีการตัง้ ต้นคริ สต์มาสและประดับไฟเอาไว้ตามจุ ดต่างๆ พร้อมด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับบรรยากาศ

คา่
ที่พกั
วันที่ 6

อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(TG627 11.15-16.05)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบิน เซนได
ถึง สนามบินเซนได ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
11.15 น. นาท่านกลับสู ่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627 (บริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่อง)
16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทา
การ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง : SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี (เสริม
เตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตัว๋
ท่านละ

วันที่ 07-12 ม.ค. 63

49,900.-

49,900.-

47,900.-

9,900.-

39,900.-

วันที่ 24-29 มี.ค. 63

51,900.-

51,900.-

49,900.-

9,900.-

41,900.-

วันที่ 07-12 เม.ย. 63

52,900.-

52,900.-

50,900.-

9,900.-

42,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ

ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดแู ลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู โ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณี ท่ ีลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษัทฯเพื่ อเช็คว่ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลื อ 15 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คื นค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดิ นทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมี
การการันตีมดั จาที่น่ ังกับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณี ท่ ีกองตรวจคนเข้าเมื องทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่
ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุ รกิจเพื่ อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับ สนุ นให้ลูก ค้าเดิ นทางเข้าประเทศญี่ ปุ่ นโดยผิ ด
กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมื อง ทัง้ ไทยและญี่ป่ ุน ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมื องด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุ เทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลื อใดๆได้ทงั้ สิ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดิ นทางไปกับ คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บ ริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคื น ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณี ทา่ นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่ ังจากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุ รกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนิ นก่อนเดิ นทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ ออัพ เกรดต้อง
กระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2ห้องคือ 1
TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่ อนไขของแต่
ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์
** ลู ก ค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดิ น ทางสาหรับ ครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3%
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบั คนไทย
ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณี ทางรัฐบาลญี่ ปุ่นประกาศให้
กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
2. ค่าใช้จา่ ยอื่ นๆ ที่นอกเหนื อที่ ระบุ อาทิ เช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซัก รี ด ค่า
โทรศัพท์
3. ค่าภาษี น้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน
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หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเลื่ อนการเดินทางในกรณี ท่ ีมีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์ การเก็บค่าน้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.
เมื่ อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่ อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการโดยมิ ตอ้ งแจ้ง ล่วงหน้า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู ก่ บั สภาวะอากาศ
การเมื อง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ป่ ุนให้กบั คนไทย ผูท้ ่ ีประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่ ุนไม่เกิน 15 วัน
ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่ อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมื อง เพื่ อเป็ นการยื นยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ป่ ุน
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุ ญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริ ษทั
จะจัดเตรี ยมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมื องของญี่ป่ ุน**
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ป่ ุน
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ป่ ุน
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู ่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ ีติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ป่ ุน (เช่น คน รู จ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิ กส์ท่ ียังมีอายุการใช้งานเหลื ออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ป่ ุนจะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่ อการ
พานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
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เป็ นผูท้ ่ ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ป่ ุน หรื อมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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