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

49,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30+1)
วันที่ 2. เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิมา่ - วัดโกไดโดะ – เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรื อเกบิเค – เมืองฮานะมากิ
วันที่ 3. เมืองฮาจิมนั ไต - ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮักโกดะ (นัง่ กระเช้ าลอยฟ้า)
วันที่ 4. ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30+1)
20.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.50 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626 (บริการอาหารเช้ าและนา้ ดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2

เซนได (สนามบิ น เซนได) - เมื อ งมั ต สึ ชิ ม่ า - วั ด โกไดโดะ - เมื อ งฮิ ร าซู มิ ล่ องเรือเกบิเค - เมืองฮานะมากิ

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อ ยแล้ ว [สาคั ญ มาก!!ไม่ อนุ ญ าตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
เมืองมัตสึชิม่า (Matsushima) เป็ นเมืองทางชายฝั่ งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิมา่ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น 1
ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สดุ ในญี่ปนุ่ ที่มีเกาะน้ อยใหญ่อยู่มากมาย
วัด โกไดโดะ (Godaido Temple) เป็ น วัดขนาดเล็ก ติด กับ ท่ าเรื อ มัต สึชิ ม่ า ตัง้ อยู่ในต าแหน่ งที่ โดดเด่น ท าให้ วัด แห่ง นี ้
กลายเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองมัตสึชิม่า สร้ างขึ ้นในปี 807 เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตังโดยพระสงฆ์
้
ที่
ก่อตังวั
้ ดซูอิกนั จิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปั น้ จะถูกนามาให้ ประชาชนได้ ชมกันทุกๆ 33 ปี (ครัง้ สุดท้ ายที่นาออกมาจัดแสดง
คือปี 2006)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เมืองฮิราซูมิ มรดกโลกแห่งภูมภิ าคโทโฮกุ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดอิวาเตะ มีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนาน
ล่ องเรือช่ องแคบเกบิเค ชมหนึ่งในร้ อยทัศนียภาพสวยงามและทรงคุณค่าของญี่ปนในญี
ุ่
่ปนุ่ ถือได้ ว่าเป็ นที่เดียวเท่านัน้ ที่ใช้
เรื อ ถ่อ ด้ วยไม้ พายเพียงอันเดียวทัง้ ขาไปและกลับโดยไม่มี การใช้ เครื่ อ งยนต์ ท่านจะได้ ช ม ต้ นไม้ กับโขดหินผาและนา้ ใส
สะอาดมองเห็นปลาแม่น ้ากาลังแหวกว่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม HANAMAKI ONSEN หรือเทียบเท่ า
ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปนุ่

วันที่ 3 เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้ าลอยฟ้ า)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เมื องฮาจิมันไต ตังอยู
้ ่ที่ราบสูงในแนวภูเขาไฟของฮาจิมันไตและทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ ที่นี่มีถนนซึ่งมีทัศนี ยภาพ
งดงามทอดยาวไปทั่ว บริ เวณ ฮาจิ มันไตมี ค วามงดงามตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งตัง้ แต่ป ลายเดื อ น ก.ย. ไปจนถึ ง
กลางเดือน ต.ค. ใบไม้ จะเปลี่ยนเป็ นสีเหลือง ส้ ม สวยงาม ช่วงเดือนธันวาคม หิมะจะเริ่มตก สวยงามเป็ นอย่างมาก
ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) กาเนิดขึ ้นจากการปะทุของภูเขาไฟราว 2,000 ปี ก่อน ทาให้ เกิดเป็ นแอ่งทะเลสาบกว้ าง
ใหญ่ บ นระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับ นา้ ทะเล เป็ น ทะเลสาบปล่อ งภูเขาไฟที่ มีขนาดใหญ่ ที่ สุด ในเกาะฮอนชู
(Honshu) ของญี่ปนุ่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่ านนั่งกระเช้ าลอยฟ้ า ขึ ้นสู่ ยอดเขาฮักโกดะ (Hakkoda) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสูง 1,585 เมตร ได้ รับ

การคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 100 ภูเขาที่สวยงามของญี่ ปนุ่ ที่นี่ยงั เป็ นสถานที่ชมใบไม้ เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ ร่วงที่สวยงามมากๆที่
หนึ่งอี กด้ วย มีใบไม้ หลากสีทงแดง
ั้
เขียว เหลือง ส้ ม พร้ อมใจกันสลับสีเพิ่มความความสวยงามให้ กับภูเขาทัง้ ลูก ช่วงเวลา
ใบไม้ เปลี่ยนสีของที่นี่คือปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตัวเมืองอาโอโมริ พร้ อมชมความงดงามของใบไม้
เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขา ทาให้ ต้นไม้ ถูกแช่แข็งด้ วยหิมะจนกลายเป็ นรูปร่ างแปลกๆแตกต่างกันไปที่
เรี ยกกันว่า ปิ ศาจหิมะ หรือสโนว์ มอนสเตอร์ ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปแบบเต็มอิ่มกับหิมะที่เย็นฉ่า
(ความหนาของหิมะขึน้ อยู่กับสภาพอากาศในแต่ ละปี )

ที่พัก
ค่า

วันที่ 4
เช้ า

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก KOMAGATAKE HOTEL หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ - กินซัง
ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็ นที่ร้ ูจักกันว่าเป็ นทะเลสาบที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว ทะเลสาบที่ลึกที่สดุ ในญี่ ปนุ่ (ลึก
ถึง 423.4 เมตร) และได้ รับเลือกให้ ติดอยู่ใน 100 อันดับสถานที่วิวสวยของญี่ปนุ่ ทาซาวะเป็ นทะเลสาบมหัศจรรย์ที่สีของผืน
น ้าจะเปลี่ยนไปตามมุมที่ชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพืน้ ผิวนา้ ของทะเลสาบ สีที่เป็ นลักษณะเฉพาะของผืนนา้
เรี ยกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีนา้ เงิน” ที่มีสีน ้าเงินเหมือนนา้ หมึกที่กาลังไหล แต่กลับมีความใสเป็ นลักษณะพิเศษ ทะเลสาบ
แห่งนี ้มีสัญลักษณ์ เป็ นรูปปั ้นทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปปัน้ สีทองซึ่งตานานเล่าว่าเป็ นรูปปัน้ ของเจ้ าหญิงทัตสึโกะ ที่ขอพรให้ คง
ความงามอันเป็ นนิรันดร์ แต่กลับถูกสาปให้ เป็ นมังกรและจมอยู่ใต้ ท้องทะเลสาบแห่งนี ้

หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ปนุ่ ที่งดงามเมื่อครัง้ อดีต ที่นี่ก็
ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ ท่านได้ สมั ผัสถึงประวัตศิ าสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์หตั ถศิลป์ โบราณ หรื ออาหารพื ้นบ้ านชนิดต่างๆ
เป็ นต้ น ตามแนวถนนหมูบ่ ้ านซามูไรแห่งนี ้ มีต้นไม้ ปลูกอยู่เป็ นจานวนมาก ไม่วา่ จะเดินทางมาในฤดูกาลใด นักท่องเที่ยวก็จะ
ได้ รื่นรมย์กบั ทัศนียภาพอันงดงามได้ อยู่เสมอ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
กิน ซั งออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บ้านออนเซ็นที่ ยังคงหลงเหลืออาคารบ้ านเรื อนดังเดิ
้ มชวนให้ คิดถึงให้ เห็นกันอยู่ใน
ปัจจุบนั โดยอบอวลไปด้ วยบรรยากาศสไตล์ญี่ปนช่
ุ่ วงต้ นศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมูบ่ ้ านที่เรี ยงรายไปด้ วย เรี ยวกังไม้
เลียบแม่น ้ายังคงมีให้ เห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี ้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้ านเรื อนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคณ
ุ สมบัติเป็ น
ออนเซ็นกามะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กน้ อ ย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณ ช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผลไฟไหม้ , โรค
ผิวหนังเรื อ้ รัง, โรคเรื อ้ รังยอดฮิตของผู้หญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง (ไม่ รวมค่ าแช่ ออนเซ็น 500-3,000 เยน)

ที่พัก
ค่า

วันที่ 5

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก YAMAGATA HOTEL หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เมืองเซนได - ช้ อปปิ ้ งอิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท – ช้ อปปิ ้ ง
ย่ านอิจิบันโจ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่เมืองเซนได ช้ อปปิ ง้ อิออน นาโทริ ห้ างสรรพสินค้ าที่มีสาขาอยู่ทวั่ ประเทศญี่ปนุ่ มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกว่า
150 ร้ าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้ านขายเครื่ อ งกี ฬ า และซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ขนาดใหญ่ ให้ ท่านได้ เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้ อย่างครบครันเต็มที่
เซนได อิซุมิ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ดงั อย่างจุใจ กับศูนย์
รวมร้ านแบรนด์ชื่อดังต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal,
Adidas และอื่นๆ

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ย่ านอิจิบันโจ เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบด้ วยถนนช้ อปปิ ง้ หลายสาย จึงได้ ชื่อว่าเป็ นถนนช้ อปปิ ง้ ที่
ใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้ างทางของถนนนัน้ เต็มไปด้ วยร้ านค้ ามากมาย เช่น ของแบรนด์เนมต่างๆ ร้ านขาย
สินค้ าแฟชัน่ พวกเสื ้อผ้ า รองเท้ าเครื่ อง ประดับ ร้ านขายยา ร้ านขายสินค้ า 100 เยน ตลอดจนร้ านอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ
โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมีการจัดแสดงไฟไว้ ตลอดเส้ นทาง รวมทัง้ มีการตังต้
้ นคริสต์มาสและประดับไฟ
เอาไว้ ตามจุดต่างๆ พร้ อมด้ วยเสียงเพลงที่เข้ ากับบรรยากาศ

ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(TG627 11.15-16.05)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่ อนเดินทางไปยัง สนามบิน เซนได
ถึง สนามบินเซนได ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
11.15 น. นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627 (บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่อง)
16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

ราคาแนะนาเริ่ มต้ นเพียง : SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน
12 ปี (เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

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 [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี แู ลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า ว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี
การคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น

3.

4.

การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบิน
มี การการั น ตี มัด จ าที่ นั่งกับ สายการบิ น และค่ามัด จ าที่ พัก รวมถึ งเที่ ยวบิ น พิ เศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมื องทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิ ให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ โดย
ผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่
้
านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญี
้
่ปนุ่ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของ
เจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมือ งด้ วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่
สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อ ท่านออกเดิ นทางไปกับ คณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทางพร้ อมคณะถือ ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อ นเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่ อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ ท่ านจองห้ อ งพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน การบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ

6.

7.

ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
-เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรั ฐบาลญี่ปุ่น
ประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
กาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์ การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี การปรับขึ ้นก่อ นวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุด งาน, การก่ อ การจลาจล, ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่งอยู่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.

เมื่ อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมื อ ง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสม ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่ กับ อัต รา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสาร
ในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทาง
บริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ ับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และ
อื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อ
การพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

