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SENDAI HOKKAIDOEXCLUSIVE6วัน 4คืนโดยสายการบนิไทย 

เดนิทางธันวาคม 2562 

ราคาเพยีง57,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมิู)–เซนได(สนามบินเซนได)(TG62623.59 - 07.40+1) 
วนัที่ 2.เซนได (สนามบินเซนได)–มตัสชึิมะ – วิหารโกไดอิโดะ –ฮิราอิซมิู–วดัชซูอนจิ – ลอ่งเรือเกบิเค – ฮานามากิ - แชน่ า้จากแร่ธรรมชาต ิ

วนัที่ 3. โจโดงาฮามะ – ลอ่งเรือโจโดงาฮามะ– ยามาดะ –ลิม้รสเมนหูอยนางรมปิง้ยา่ง–นัง่รถไฟชมความงามริมชายฝ่ังทะเล (สถานียามาดะ –สถานีมิยาโกะ) -  

ชิซกุอิุชิ - แชน่ า้จากแร่ธรรมชาต ิ

วนัที่ 4.สถานีรถไฟอาโอโมริ– นัง่รถไฟชินคนัเซ็นสูส่ถานีฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจิ –โกดงัอิฐแดง – หอคอยโกเรียวคาค ุ– นัง่กระเช้าฮาโกดาเตะ - แชน่ า้จากแร่ธรรมชาต ิ

วนัที่ 5.  ทะเลสาบโทยะ – ภเูขาไฟโชวะชินซนั –โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– 

MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 

วนัที่ 6.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)(TG67110.00-15.50) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)–เซนได (สนามบนิเซนได) 
[TG626 23.59-07.40+1] 

20.00น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.59น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
เซนได (สนามบนิเซนได)– มัตสึชมิะ – วิหารโกไดอโิดะ –ฮริาอซูิมิ – 
วัดชูซอนจ ิ– ล่องเรือเกบเิค – ฮานามาก ิ- แช่น า้จากแร่ธรรมชาติ 

07.40น. เดินทางถึง สนามบนิเซนไดประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมัตสึชิมะซึง่เป็นเมืองทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได อา่วมตัสชิึมะได้รับการยกย่องว่าเป็น 

1 ใน 3 ดินแดนที่สวยงามที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น  
 วิหารโกไดอิโดะเป็นวดัในพทุธศาสนานิกายRinzai Myoshinji ตัง้อยู่ในเมืองมตัสชิึมะของจงัหวดัมิยางิสร้างขึน้เมื่อปีพ.ศ.

1350ศาลเจ้าแหง่นีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าถึง5องค์ซึง่หลงัปัจจบุนัดาเตะมาซามเุนะได้สร้างขึน้ใหมเ่มื่อปีพ.ศ.2147เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะสร้างด้วยไม้มีระเบียงทัง้สีด้่านการข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานชว่งสัน้ๆ3ชว่งสองช่วงกอ่นถึงศาล
เจ้าเรียกวา่ซคึาชิบาชิสร้างจากไม้เว้นช่องระหวา่งไม้กระดาน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 วัดชซูอนจิเป็นวดัที่มีช่ือเสยีงที่สดุซึง่ก่อตัง้มาตัง้แตปี่850เป็นวดัของพระพทุธศาสนานิกายเซนไดในอดีตเป็นวดัขนาดใหญ่ที่

มีอาคารมากมายกว่าสิบหลังแต่หลังจากสงครามถูกท าลายไปจนเหลือเพียงแค่2หลังเท่านัน้คืออาคารคอนจิคิโดะ 
(Konjikido) ด้วยมีลกัษณะที่คล้ายกบัศาลทองค าของวดัคินคะคจิุในเกียวโต 

 ล่องเรือเกบิเคเป็นการลอ่งเรือท่ามกลางหุบเขาเกบิเคเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยหน้าผาสงูกว่า50 เมตร 
ลอ่งเรือไปตามแมน่ า้ซาเท็ตส ึชมทศันียภาพในฤดหูนาวจดุเดน่ในการลอ่งเรือได้สมัผสับรรยากาศที่เงียบสงบกบัธรรมชาติ 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HANAMAKI AREAHOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 
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วันที่ 3 
โจโดงาฮามะ – ล่องเรือโจโดงาฮามะ – ยามาดะ –ลิม้รสเมนูหอยนางรมป้ิงย่าง –
น่ังรถไฟชมความงามริมชายฝ่ังทะเล – ชซุิกุอชิ ิ- แช่น า้จากแร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

โจโดงาฮามะ เป็นช่ือของชายหาดแหง่หนึง่ในเมืองมยิาโกะจงัหวดัอิวาเตะได้รับการยกยอ่งให้เป็นจดุชมวิวที่สวยแหง่หนึง่ของ
ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหนึง่สถานท่ีชมความงามจากชายฝ่ังทะเลซงัริคุ (Sanriku) ซึง่เต็มไปด้วยหินสขีาวรูปทรงแหลมเรียงรายเป็น
แถวและมีต้นไม้ใบหญ้าที่ขึน้ปกคลมุอยู่ด้านบนสีขาวของหินตดักบัสีเขียวของพืชพรรณต่างๆท าให้เกิดเป็นภมูิทศัน์ที่งดงาม
มาก 

 ล่องเรือโจโดงาฮามะ (Jodogahama Cruise)ชายหาดโจโดงาฮามะเป็นชายหาดที่สวยงามมากที่สดุแห่งหนึ่งในเมืองมิยา
โกะ จังหวดัอิวาเตะ อีกทัง้ชายหาดแห่งนีย้งัรายล้อมไปด้วยผืนน า้ทะเลสีฟ้าอมเขียว เหมาะแก่การนัง่เรือชมทศันียภาพอนั
สวยงามขอบชายฝ่ังทะเลพร้อมกบัให้อาหารนกนางนวลแวนนางรัก 

 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ลิม้รสหอยนางรมสดๆหวานๆป้ิงย่าง 
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 เพลิดเพลินกับการน่ังรถไฟชมความงามริมชายฝ่ังทะเล (สถานียามาดะ –สถานีมิยาโกะ) ชมความงามของชายฝ่ัง
ทะเลสองข้างทางเหมือนถูกต้องมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติที่ยากจะลืมเลือน สมัผสัวิวทิวทศัน์ของทะเลด้านตะวนัของญ่ีปุ่ น 
พร้อมบรรยากาศรถไฟสดุคลาสสคิ 

 
ค ่า บริการอาหารค ่าณห้องอาหารของภตัตาคาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SHIZUKUISHIPRINCE HOTELหรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 

สถานีรถไฟอาโอโมริ  – น่ังรถไฟชินคันเซ็นสู่สถานีฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจ ิ

– โ กดั ง อิ ฐ แดง  – หอคอย โก เ รี ย ว คา คุ  – น่ั ง ก ระ เ ช้ า ฮ า โ กดา เตะ -  
แช่น า้จากแร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่ังรถไฟสถานีอาโอโมริถงึสถานีฮาโกดาเตะ เพื่อสมัผสัระบบคมนาคมอนัทรงประสิทธิภาพ น าท่านนัง่รถไฟชินคันเซ็น

ลอดอโุมงค์ใต้ทะเลสูส่ถานีฮาโกดาเตะ (อโุมงค์เซกงั) อโุมงค์เช่ือมระหวา่งเกาะฮอกไกโดกบัเกาะฮอนช ูเพื่อข้ามจากเกาะทาง
ตอนเหนือสูต่อนกลางของประเทศญ่ีปุ่ นโดยการเดินทางนีเ้ป็นการใช้รถไฟผา่นอโุมงค์ใต้ทะเลซึง่ขึน้ช่ือว่าเป็นอโุมงค์ใต้ทะเลที่
ยาวที่สดุและลกึที่สดุในโลก 

 
 โกดังอิฐแดงหรือโกดังคานะโมริ (Kanamori Soko)สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกดาเตะโกดงัเก็บสินค้าของเมืองแม้

อาคารท่ีเห็นจะเป็นอาคารใหมท่ี่ถกูสร้างขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่าซึ่งถกูไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี1907แต่ยงัคง
เอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวันณร้านอาหาร 
 ป้อมดาวห้าแฉกโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku)น าท่านขึน้ชมหอคอยโกเรียวคาคุ ซึ่งเป็นป้อมรูปดาวห้าแฉกที่สร้างเป็น

อนสุรณ์สถานแก่ผู้ที่เสยีสละตอ่สู้เพื่อเกาะฮอกไกโดสร้างขึน้ในปี1864โดยตระกลูโทกงูาวะและเป็นสไตล์ตะวนัตกใช้เวลาสร้าง
ทัง้สิน้7ปีเพื่อใช้การปอ้งกนัการรุกรานจากตา่งชาติในช่วงที่สหรัฐต้องการบีบให้ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศแต่พอมาถึงช่วงปฏิ รูปสมยั
เมจิที่ได้มีการฟืน้ฟูอ านาจของจกัรพรรดิขึน้มาใหม่ที่นี่จึงใช้เป็นที่หลบภยัและศนูย์บญัชาการรบปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเที่ยว
เข้าไปเยี่ยมชมภายในมีพิพิธภณัฑ์ที่แสดงถึงช่วงสงครามในระหวา่งปี1868-1869และยงัมีหอคอยที่สงู60เมตร 
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 น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway)ซึง่เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใช้

เวลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจดุชมวิวที่จะเห็นทศันียภาพที่สวยที่สดุของเมืองที่มีน า้ทะเลขนาบอยู่ทัง้2ด้านเป็นคอคอดกระ
เมื่อยามค ่าคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟจึงท าให้เห็นแสงระยิบระยับและยงัถือเป็น1ใน3ทิวทศัน์ยามค ่าคืนอัน
งดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแหง่คือภเูขาอินาสะเมืองนางาซากิกบัภเูขาร็อคโกะเมืองโกเบ) 

 
ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมHAKODATE-ONUMAPRINCE HOTELหรือเทียบเท่า  

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 
  



  6 SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วนั 4คืน  โดยสายการบินไทย[GQ2SDJ-TG004] 

 

วันที่ 5 
ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน  –โอตารุ – คลองโอตารุ –  
พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคติาอชิ ิ- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้–MITSUI 
OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาวประมาณ40กิโลเมตรเกิดจากปากปลอ่ง

ภเูขาไฟอสูรุะเบิดตัง้อยูใ่กล้กบัทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีม้ีความพิเศษตรงที่น า้จะไม่แข็งตวัในช่วงฤดู
หนาวกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางคือเกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดู
หนาว) และเมื่อครัง้อดีตในวนัที่7-9ก.ค. 2008 เหลา่ผู้น าG8ก็ได้เลือกเป็นที่จดัการประชุมโดยพกักนัที่โรงแรมหรูระดบั5ดาว
ที่ตัง้อยูใ่กล้ๆทะเลสาบแหง่นี ้

 
 

 ชมภเูขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan)ซึง่มีอนสุาวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบความเคลือ่นไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ
ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปีค.ศ.1944-1945ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดตอ่กนันานถึง2ปีจนกลายมาเป็นภเูขาโชวะชินซนั 
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 เมืองโอตารุ (Otaru)เป็นเมืองทา่ส าคญัส าหรับซปัโปโร น าทา่นชม คลองโอตารุ (Otaru Canal)ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 
ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ร้างเมื่อปี 
1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมี
การถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนัณร้านอาหาร 

 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสยีงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้
เรือ แตปั่จจบุนันีเ้ปา้หมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียง
และเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยูม่ากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สดุของโรงงาน
แหง่นีก็้คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้วนัน่เอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กบันกัทอ่งเที่ยวด้วย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบัของฝากและบรรยากาศนา่รักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ทา่นได้อิสระเลือก
ซือ้สนิค้าและถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPOROเป็นห้างสรรพสนิค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยูท่ี่
เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ตา่งๆกวา่ 128 ร้าน รวมถงึร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จ ุ650 ที่นัง่ และร้าน
จ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้ ** 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรมSAPPOROPRINCE HOTELหรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ)– กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
[TG671 10.00-15.50] 

เช้า บริการการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อัตราค่าบริการ: SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วัน4คืนโดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-17 ธ.ค. 62 57,900.- 57,900.- 55,900.- 8,900.- 46,900.- 
วนัท่ี 14-19 ธ.ค. 62 57,900.- 57,900.- 55,900.- 8,900.- 46,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท 
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4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย20 กิโล คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ**ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
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**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต3ุ ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
  (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


