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ลอ่งเรือเกบเิค|ทะเลสาบโทวาดะ|นัง่กระเช้าลอยฟา้ชมสโนว์มอนสเตอร์ 
ทะเลสาบทาซาว่า|กินซงั ออนเซ็น|หมูบ้่านซามไูรคะคโุนะดาเตะ|พกัออนเซ็น 3 คืน 

 

 

  

SENDAI PREMIUM สโนว์มอนสเตอร์ 6วัน4คืน 

เดนิทางธันวาคม2562 

ราคาเพยีง46,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

วนัท่ี 2.เมืองมตัสชิึมา่ - วดัโกไดโดะ-ลอ่งเรือเกบเิค 
วนัท่ี 3. เมืองฮาจิมนัไต - ทะเลสาบโทวาดะ–เทือกเขาฮกัโกดะ (นัง่กระเช้าลอยฟา้) 

วนัท่ี 4. ทะเลสาบทาซาวา่-หมูบ้่านซามไูรคะคโุนะดาเตะ-กินซงั ออนเซ็น 

วนัท่ี 5.เมืองเซนได - ช้อปปิง้อิออน นาโทริ - ยา่นอิจิบนัโจ-เซนได อิซุมิ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

วนัท่ี 6.เซนได (สนามบินเซนได) -กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG627 11.15-16.05) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) -เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.50-07.30+1) 

20.00น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3เคาน์เตอร์สายการบินไทย ( TG) 
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยเที่ยวบนิที่ TG626บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 2 เซนได (สนามบนิเซนได) - เมืองมัตสึชม่ิา - วัดโกไดโดะ -ล่องเรือเกบเิค 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 

 มัตสึชิม่า(Matsushima)เป็นเมืองทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมตัสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 
ดินแดนที่งดงามที่สดุในญ่ีปุ่ น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยูม่ากมาย 

 วัดโกไดโดะ(Godaido Temple)เป็นวดัขนาดเลก็ติดกบัทา่เรือมตัสชิึม่าตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าให้วดัแห่งนีก้ลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองมตัสชิึม่าสร้างขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆ์ที่ก่อตัง้วดัซูอิ
กนัจิ(Zuiganji Temple) โดยรูปปัน้จะถกูน ามาให้ประชาชนได้ชมกนัทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุท้ายที่น าออกมาจดัแสดงคือปี 2006) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองฮิราซูมิมรดกโลกแหง่ภมูิภาคโทโฮกตุัง้อยูใ่นพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัอิวาเตะมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน 
 ล่องเรือช่องแคบเกบิเค ชมหนึง่ในร้อยทศันียภาพสวยงาม และทรงคณุคา่ของญ่ีปุ่ นในญ่ีปุ่ น ถือได้วา่เป็นท่ีเดียวเทา่นัน้ท่ีใช้

เรือถ่อด้วยไม้พายเพยีงอนัเดียวทัง้ ขาไปและกลบัโดยไมม่ีการใช้เคร่ืองยนต์ ทา่นจะได้ชม ต้นไม้กบัโขดหินผาและน า้ใส 
สะอาดมองเห็นปลาแมน่ า้ก าลงัแหวกวา่ย 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมHANAMAKI ONSENหรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันที่ 3 เมืองฮาจมัินไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮักโกดะ(น่ังกระเช้าลอยฟ้า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองฮาจิมันไต ตัง้อยู่ที่ราบสงูในแนวภูเขาไฟของฮาจิมนัไต และทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ ที่นี่มีถนนซึ่งมีทศันียภาพ

งดงามทอดยาวไปทั่วบริเวณ ฮาจิมันไตมีความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึง
กลางเดือน ต.ค. ใบไม้จะเปลีย่นเป็นสเีหลอืง ส้ม สวยงาม ช่วงเดือนธนัวาคม หิมะจะเร่ิมตก สวยงามเป็นอยา่งมาก 

 ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada)ก าเนิดขึน้จากการปะทขุองภเูขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ท าให้เกิดเป็นแอ่งทะเลสาบกว้าง
ใหญ่บนระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับน า้ทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนช ู
(Honshu) ของญ่ีปุ่ น  

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขาฮักโกดะ (Hakkoda) แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสงู 1,585 เมตร ได้รับ
การคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 ภเูขาที่สวยงามของญ่ีปุ่ น ที่นี่ยงัเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดใูบไม้ร่วงที่สวยงามมากๆที่
หนึ่งอีกด้วย มีใบไม้หลากสีทัง้แดง เขียว เหลือง ส้ม พร้อมใจกันสลบัสีเพิ่มความความสวยงามให้กับภูเขาทัง้ลกู ช่วงเวลา
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ใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่คือปลายเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตวัเมืองอาโอโมริ พร้อมชมความงดงามของใบไม้
เปลีย่นส ีในช่วงฤดหูนาวหิมะจะตกในบริเวณภเูขา ท าให้ต้นไม้ถกูแช่แข็งด้วยหิมะจนกลายเป็นรูปร่างแปลกๆแตกตา่งกนัไปที่
เรียกกนัวา่ ปิศาจหิมะ หรือสโนว์มอนสเตอร์ทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปแบบเต็มอิ่มกบัหิมะที่เย็นฉ ่า 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักKAZUNO ONSENหรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที่ 4 ทะเลสาบทาซาว่า - หมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ-กินซัง ออนเซ็น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ทะเลสาบทาซาว่า (Lake Tazawa)เป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นทะเลสาบท่ีไมแ่ข็งตวัในฤดหูนาวทะเลสาบที่ลกึที่สดุในญ่ีปุ่ น (ลกึถึง 
423.4 เมตร) และได้รับเลอืกให้ติดอยูใ่น 100 อนัดบัสถานท่ีวิวสวยของญ่ีปุ่ นทาซาว่าเป็นทะเลสาบมหศัจรรย์ที่สขีองผืนน า้จะ
เปลี่ยนไปตามมมุที่ชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพืน้ผิวน า้ของทะเลสาบ สีที่เป็นลกัษณะเฉพาะของผืนน า้เรียกว่า 
“ทะเลสาบทาซาว่าสีน า้เงนิ”ทัง้ๆ ท่ีมีสนี า้เงินเหมือนน า้หมกึที่ก าลงัไหล แตก่ลบัมีความใสเป็นลกัษณะพิเศษ ทะเลสาบแห่ง
นีม้ีสัญลักษณ์เป็นรูปป้ันทตัสึโกะ(Tatsuko)รูปปัน้สทีองซึง่ต านานเลา่วา่เป็นรูปปัน้ของเจ้าหญิงทตัสโึกะ ที่ขอพรให้คงความ
งามอนัเป็นนิรันดร์ แตก่ลบัถกูสาปให้เป็นมงักรและจมอยูใ่ต้ท้องทะเลสาบแหง่นี  ้

 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District)น าท่านสมัผสักบับรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นที่งดงามเมื่อครัง้
อดีต ที่น่ีก็ยงัมีเสนห์่อีกมากมายให้ทา่นได้สมัผสัถึงประวตัิศาสตร์ไมว่า่จะเป็นผลติภณัฑ์หตัถศิลป์โบราณ หรืออาหารพืน้บ้าน
ชนิดต่างๆ เป็นต้นตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี ้มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเดิ นทางมาในฤดูกาลใด 
นกัทอ่งเที่ยวก็จะได้ร่ืนรมย์กบัทศันียภาพอนังดงามได้อยูเ่สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมไปจนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน ท่านจะได้ชมใบไม้หลากสีสนัสดใสที่โน้มก่ิงก้านระย้าลงมาตดักับสีด าสนิทของขอบรัว้บ้านพัก
ซามไูรท่ีสวยงามเป็นอยา่งมมาก 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 กินซันออนเซ็น (GinzanOnsen)หมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดัง้เดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน
ปัจจบุนัโดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญ่ีปุ่ นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บ้านที่เรียงรายไปด้วย เรียวกงั ไม้
เลยีบแมน่ า้ยงัคงมีให้เห็นกนัอยูจ่นถงึทกุวนันีเ้พลดิเพลนิกบัการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ กินซนัออนเซ็นมีคณุสมบตัิเป็นออน
เซ็นก ามะถนัใสไมม่ีสแีละมีรสเค็มเลก็น้อย โดยวา่กนัวา่มีสรรพคณุช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผลไฟไหม้, โรคผิวหนงั
เรือ้รัง, โรคเรือ้รังยอดฮิตของผู้หญิง และโรคหลอดเลอืดแข็ง(ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัKAMINOYAMA ONSENหรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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วันที่5 
เมืองเซนได-ช้อปป้ิงออิอน นาโทริ - ย่านอจิบิันโจ-เซนได อซุิมิ พรีเม่ียม เอาท์
เล็ท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองเซนได ช้อปปิง้อิออน นาโทริห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 

150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อยา่งครบครันเต็มที่ 

 ย่านอิจิบันโจเป็นแหลง่ช้อปปิง้ในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบด้วยถนนช้อปปิง้หลายสาย จึงได้ช่ือว่าเป็นถนนช้อปปิง้ที่
ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคโทโฮคุตลอดสองข้างทางของถนนนัน้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขาย
สนิค้าแฟชัน่พวกเสือ้ผ้า รองเท้าเคร่ือง ประดบั ร้านขายยา ร้านขายสนิค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมีการจดัแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทาง รวมทัง้มีการตัง้ต้นคริสต์มาสและประดบัไฟ
เอาไว้ตามจดุตา่งๆ พร้อมด้วยเสยีงเพลงที่เข้ากบับรรยากาศ  

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนดงัอย่างจุใจ กบัศนูย์

รวมร้านแบรนด์ช่ือดงัต่างๆเช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 
Adidas และอื่นๆ  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักSENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินเซนได 
 ถึง สนามบินเซนได ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่TG627 
บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 

16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
 

 

 

  

อัตราค่าบริการSENDAI PREMIUM สโนว์มอนสเตอร์ 6วัน 4คืน 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 10-15 ธ.ค.62 46,900.- 46,900.- 44,900.- 9,900.- 37,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ 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 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน
มีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
เจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   
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 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ 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 า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

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

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  
-เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

    -เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**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 าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 
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2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 
15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
  (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม และ

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

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

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


