
 

 

รหัสทัวร B2B2000078 

ทัวรญีปุ่�น SENDAI AOMORI YAMAGATA 6 วัน 4 คืน (TG) 
เมืองมัตสึชิมา - วัดโกไดโดะ – เมืองฮริาซูมิ – ลองเรือเกบิเค – เมอืงฮานะมากิ - เมืองฮาจิมันไต 
ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮักโกดะ (น่ังกระเชาลอยฟ�า) -ทะเลสาบทาซาวะ - หมูบานซามูไร 
คะคุโนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซนได - ชอปปم�งอิออน นาโทริ - อิซุมิ 
พรีเมี่ยม เอาทเล็ท – ยานอิจิบันโจ - เซนได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ลอ่งเรอืเกบิเค | ทะเลสาบโทวาดะ | นั�งกระเชา้ลอยฟ้า ชมสโนวม์อนสเตอร ์
ทะเลสาบทาซาวะ | กินซงั ออนเซน็ | หมู่บา้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ | แช่ออนเซ็น 

 

 

  

SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6วนั 4คนื 

เดนิทาง มกราคม - เมษายน 2563 

ราคาแนะนาํเพยีงเริ�มต้น  49,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626  23.50-07.30+1) 
วนัที� �.  เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมตัสชึิมา่ - วดัโกไดโดะ – เมืองฮิราซมูิ – ล่องเรือเกบเิค – เมืองฮานะมาก ิ
วนัที� �.  เมืองฮาจิมนัไต - ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮกัโกดะ (นั�งกระเชา้ลอยฟา้) 
วนัที� �.  ทะเลสาบทาซาวะ - หมูบ่า้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ – เมอืงยามากะตะ - กินซงั ออนเซ็น 
วนัที� �.  เมืองเซนได - ชอ้ปปิ�งอิออน นาโทร ิ- เซนได อิซุมิ พรีเมี�ยม เอาทเ์ล็ท - ย่านอิจิบนัโจ 
วนัที� 6.  เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG627  11.15-16.05) 



 

 

วันที� 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) - เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.50-07.30+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชั�น 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) 
พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG626  (บริการอาหารเช้าและนํ�าดื�มบนเครื�อง) 

วันที� 2 เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ - เมืองฮิราซูมิ  - 
ล่องเรือเกบเิค - เมืองฮานะมากิ 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 

จาํพวก เนื�อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี�ปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองมัตสึชิม่า (Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝั� งตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมตัสึชิม่าไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 

ใน 3 ดินแดนที�งดงามที�สดุในญี�ปุ่ น ที�มีเกาะนอ้ยใหญ่อยู่มากมาย 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวัดขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิม่า ตั�งอยู่ในตาํแหน่งที�โดดเด่น ทําให้วัดแห่งนี �

กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมตัสึชิม่า สรา้งขึ �นในปี 807 เป็นที�ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึ�งก่อตั�งโดยพระสงฆท์ี�
ก่อตั�งวดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปั�นจะถกูนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปี (ครั�งสดุทา้ยที�นาํออกมาจดัแสดง
คือปี 2006) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 เมืองฮิราซูม ิมรดกโลกแห่งภมูิภาคโทโฮก ุตั�งอยู่ในพื �นที�ตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัอิวาเตะ มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 
 ล่องเรือช่องแคบเกบิเค ชมหนึ�งในรอ้ยทศันียภาพสวยงามและทรงคุณค่าของญี�ปุ่ นในญี�ปุ่ น ถือไดว้่าเป็นที�เดียวเท่านั�นที�ใช้

เรือถ่อดว้ยไม้พายเพียงอันเดียวทั�ง ขาไปและกลับโดยไม่มีการใชเ้ครื�องยนต ์ท่านจะไดช้ม ตน้ไม้กับโขดหินผาและนํ�าใส 
สะอาดมองเห็นปลาแม่นํ�ากาํลงัแหวกว่าย 

 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

ที�พกั นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พักโรงแรม HANAMAKI ONSEN  หรือเทยีบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่นํ�าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ์ี�ปุ่ น 
 
 
 
 



 

 

วันที� 3 เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทอืกเขาฮักโกดะ (นั�งกระเช้าลอยฟ้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เมืองฮาจิมันไต ตั�งอยู่ที�ราบสูงในแนวภูเขาไฟของฮาจิมันไตและทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ ที�นี�มีถนนซึ�งมีทัศนียภาพ
งดงามทอดยาวไปทั�วบริเวณ ฮาจิมันไตมีความงดงามตลอดทั�งปีโดยเฉพาะอย่างยิ�งตั�งแต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึง
กลางเดือน ต.ค. ใบไมจ้ะเปลี�ยนเป็นสีเหลือง สม้ สวยงาม ช่วงเดือนธันวาคม หิมะจะเริ�มตก สวยงามเป็นอย่างมาก 

 ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) กาํเนิดขึ �นจากการปะทขุองภเูขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ทาํใหเ้กิดเป็นแอ่งทะเลสาบกวา้ง
ใหญ่บนระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับนํ�าทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในเกาะฮอนช ู
(Honshu) ของญี�ปุ่ น  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 นําท่านนั�งกระเช้าลอยฟ้า ขึ �นสู่ ยอดเขาฮักโกดะ (Hakkoda) แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ มีความสงู 1,585 เมตร ไดร้บั
การคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ภูเขาที�สวยงามของญี�ปุ่ น ที�นี�ยงัเป็นสถานที�ชมใบไมเ้ปลี�ยนสีในฤดูใบไมร้่วงที�สวยงามมากๆที�
หนึ�งอีกดว้ย มีใบไมห้ลากสีทั�งแดง เขียว เหลือง สม้ พรอ้มใจกันสลบัสีเพิ�มความความสวยงามใหก้ับภูเขาทั�งลูก ช่วงเวลา
ใบไมเ้ปลี�ยนสีของที�นี�คือปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตัวเมืองอาโอโมริ พรอ้มชมความงดงามของใบไม้
เปลี�ยนสี ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกในบรเิวณภเูขา ทาํใหต้น้ไมถ้กูแช่แข็งดว้ยหิมะจนกลายเป็นรูปรา่งแปลกๆแตกต่างกนัไปที�
เรียกกนัว่า ปิศาจหมิะ หรือสโนวม์อนสเตอร ์ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปแบบเต็มอิ�มกบัหิมะที�เย็นฉํ�า 
(ความหนาของหมิะขึ�นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)  

 
ที�พกั นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พัก KOMAGATAKE HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที� 4 
ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ - กินซัง 
ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นที�รูจ้กักันว่าเป็นทะเลสาบที�ไม่แข็งตวัในฤดูหนาว ทะเลสาบที�ลึกที�สดุในญี�ปุ่ น (ลึก

ถึง ���.� เมตร) และไดร้บัเลือกใหต้ิดอยู่ใน 100 อนัดบัสถานที�วิวสวยของญี�ปุ่ น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหศัจรรยท์ี�สีของผืน
นํ�าจะเปลี�ยนไปตามมุมที�ชมวิว เสน่หข์องทะเลสาบทาซาวะก็คือพื �นผิวนํ�าของทะเลสาบ สีที�เป็นลักษณะเฉพาะของผืนนํ�า
เรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีนํ�าเงนิ” ที�มีสีนํ�าเงินเหมือนนํ�าหมึกที�กาํลงัไหล แต่กลบัมีความใสเป็นลกัษณะพิเศษ ทะเลสาบ
แห่งนี �มีสัญลักษณเ์ป็นรูปปั�นทตัสึโกะ (Tatsuko) รูปปั�นสีทองซึ�งตาํนานเล่าว่าเป็นรูปปั�นของเจา้หญิงทตัสโึกะ ที�ขอพรใหค้ง
ความงามอนัเป็นนิรนัดร ์แต่กลบัถกูสาปใหเ้ป็นมงักรและจมอยู่ใตท้อ้งทะเลสาบแห่งนี � 

 
 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมัผสักบับรรยากาศแบบญี�ปุ่ นที�งดงามเมื�อครั�งอดีต ที�นี�ก็

ยงัมีเสน่หอ์ีกมากมายใหท้่านไดส้มัผสัถึงประวตัิศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑห์ตัถศิลป์โบราณ หรืออาหารพื �นบา้นชนิดต่างๆ 
เป็นตน้ ตามแนวถนนหมู่บา้นซามไูรแห่งนี � มีตน้ไมป้ลกูอยู่เป็นจาํนวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด นกัท่องเที�ยวก็จะ
ไดร้ื�นรมยก์บัทศันียภาพอนังดงามไดอ้ยู่เสมอ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นที�ยังคงหลงเหลืออาคารบา้นเรือนดั�งเดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน



 

 

ปัจจุบนั โดยอบอวลไปดว้ยบรรยากาศสไตลญี์�ปุ่ นช่วงตน้ศตวรรษที� 20 บรรยากาศของหมู่บา้นที�เรียงรายไปดว้ย เรียวกังไม้
เลียบแม่นํ�ายงัคงมีใหเ้ห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี � เพลิดเพลินกับการชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ กินซงัออนเซ็นมีคุณสมบัติเป็น
ออนเซ็นกาํมะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กนอ้ย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณช่วยรกัษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผลไฟไหม,้ โรค
ผิวหนงัเรื �อรงั, โรคเรื �อรงัยอดฮิตของผูห้ญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
 

ที�พกั นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั YAMAGATA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที� 5 
เมืองเซนได - ช้อปปิ� งอิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเมี�ยม เอาทเ์ล็ท – ช้อปปิ� ง
ย่านอิจิบนัโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองเซนได ชอ้ปปิ�ง อิออน นาโทร ิหา้งสรรพสินคา้ที�มีสาขาอยู่ทั�วประเทศญี�ปุ่ น มีรา้นคา้ที�หลากหลายมากกว่า 

150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื�องกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลิสตข์องฝากมาจากคนที�บา้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที� 

 เซนได อิซุมิ พรีเมี�ยม เอาทเ์ล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งสินคา้แบรนดด์งัอย่างจุใจ กับศูนย์
รวมรา้นแบรนดช์ื�อดังต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 
Adidas และอื�นๆ 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ย่านอิจิบันโจ เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งในใจกลางเมืองเซนได ที�ประกอบดว้ยถนนชอ้ปปิ�งหลายสาย จึงไดช้ื�อว่าเป็นถนนชอ้ปปิ�งที�
ใหญ่ที�สดุในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองขา้งทางของถนนนั�นเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น ของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขาย
สินคา้แฟชั�นพวกเสื �อผา้ รองเทา้เครื�อง ประดบั รา้นขายยา รา้นขายสินคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ 



 

 

โดยเฉพาอย่างยิ�งช่วงเทศกาลคริสตม์าสที�จะมีการจดัแสดงไฟไวต้ลอดเสน้ทาง รวมทั�งมีการตั�งตน้คริสตม์าสและประดบัไฟ
เอาไวต้ามจดุต่างๆ พรอ้มดว้ยเสียงเพลงที�เขา้กบับรรยากาศ 

 
คํ�า อิสระรับประทานอาหารคํ�าตามอัธยาศัย 

ที�พกั นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที� 6 เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินเซนได 
 ถึง สนามบินเซนได ทาํการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15 น. นาํท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG627  (บริการอาหารและนํ�าดื�มบนเครื�อง) 
16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อนทาํการ 

ออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจ 
มีการปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ�นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี�ดูแลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านขึ �นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯเพื�อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์

เดินทางก่อนทกุครั�ง มิฉะนั�นทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

ราคาแนะนาํเริ�มตน้เพยีง :  SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6 วัน 4 คืน 
 โดยสายการบนิไทย  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ � ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี�ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

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

วันที� 24-29 ม.ีค. 63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 9,900.- 41,900.- 

วันที� 07-12 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 50,900.- 9,900.- 42,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี�รวมรายการทัวร ์ตั�วเครื�องบิน 

ไม่มีราคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพิเศษ 



 

 

3.  การชาํระค่าบรกิาร 
     �.� กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท  
    �.� กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด  
�.� แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที�ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดั
จาํที�นั�งกบัสายการบินและค่ามัดจาํที�พัก รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 
หรือ ค่าทัวรท์ั�งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุ ไว้
ในรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

 **สาํคัญ!! บริษัททาํธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผิดกฎหมาย
และในขั�นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั�งไทยและญี�ปุ่ น ขึ �นอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ที�เท่านั�น ลกูคา้ทุก
ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั�งสิ �น** 
4.6 เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

 
อัตราค่าบริการนี�รวม 
1.  ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี�ยนระดับชั�นที�นั�งจากชั�นประหยดัเป็นชั�นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาํระเงินเพื�ออัพเกรดตอ้งกระทาํที�เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั�น  

2.  ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที�ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที�นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก �ห้องคือ � TWN + 1SGL และอาจ
มีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที�บรษิัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสาย

การบินที�มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 



 

 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซื �อประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเติมกบัทาง
บรษิัทได ้**  
-เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

    -เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที�

ประสงคจ์ะพํานักระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า 
ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มในการขอวีซ่าตามที�สถานทูตกาํหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือที�ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน 
 
หมายเหต ุ
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรบัขึ �นก่อนวนัเดินทาง 
3.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง 
6.  เมื�อท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวรท์ั�งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั�งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั�งนี �ขึ �นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี �ขึ �นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 
 
รายละเอียดเกี�ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กับคนไทย  



 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
เพื�อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 
**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบินและเอกสารเรื�องที�พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทั�งนี �ขึ �นอยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญี�ปุ่ น** 
1. ตั�วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  
2. สิ�งที�ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกิดขึ �นระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ติดต่อไดร้ะหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) 
 
กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนักในประเทศญี�ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี�ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื�อการพาํนกัระยะ

สั�น 
3. ในขั�นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท้ี�ไม่มีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที�อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


