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SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ท้าลมหนาว 6วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2563
นั่งกระเช้าชมสโนว์มอนสเตอร์ | เก็บสตรอว์เบอร์รี | กินซัง ออนเซ็น | ชมอ่าวมัตสึชิมะ
หมู่บา้ น โออุจิ จูคุ | ปราสาทสึรุกะ | อิซากะออนเซ็น | ช้อปปิ ้งย่านอิจิบนั โจ |
แช่ออนเซ็น

ราคาแนะนาเพียง

61,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1)
วันที่ 2. เซนได (สนามบินเซนได) – เมืองมัตสึชมิ ะ – ชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ – จังหวัดยามากาตะ - กินซัง ออนเซ็น
วันที่ 3. เมืองซาโอะ – เทือกเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมสโนว์มอนสเตอร์) - หมู่บา้ นสุนขั จิง้ จอก
วันที่ 4. ฟูกชุ ิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บา้ น โออูจิ จูคุ – หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ
วันที่ 5. ชมเมืองอิซากะ ออนเซ็น - สวนสตรอว์เบอร์รี - เมืองเซนได - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ช้อปปิ ้งย่านอิจิบนั โจ
วันที่ 6. เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627 11.15-16.05)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1)
20.00 น.
23.59น.

วันที่ 2
08.00 น.

กลางวัน

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626 (บริการอาหารเช้าและน้าดื่มบนเครื่อง)

เซนได (สนามบินเซนได) - มัตสึชิมะ - ชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ ยามากาตะ - กินซัง ออนเซ็น
เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขั้น ตอนการตรวจคนเข้าเมื อง ด่ านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่ อนุ ญาตให้ น าอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
มัตสึชิมะ (Matsushima) ตั้งอยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีช่ือเสียงที่สดุ คืออ่าวมัตสึชิมะ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สดุ
ของประเทศญี่ปนุ่ เมืองที่มีช่อื เสียงมาตัง้ แต่สมัยอดีต และในปั จจุบนั ยังคงความงามนัน้ เอาไว้ ในปี ค.ศ. 2013
เป็ นเมืองท่องเที่ยวริมอ่าวมัตสึชมิ ะ ที่มีเกาะน้อยใหญ่ มากมาย ด้วยเกาะน้อยใหญ่พวกนีช้ ่วยลดแรงกระแทกของคลื่นยักษ์ ทา
ให้มตั สึชิมะได้รบั ผลกระทบจากสึนามิ ปี 2011 ไม่มากเท่ากับเมืองริมทะเลอื่นๆในแถบนี ้ และเป็ นแหล่งเลีย้ งหอยนางรมด้วย
ชมอ่าวมั ตสึชิมะ ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สดุ ของประเทศญี่ ปนุ่ อ่าวนีย้ ังได้รบั รางวัล “อ่าวที่งดงามที่ สุดในโลก”
รองจากอ่าวของมหาวิหารมงต์ ชาน มิเชล ที่ประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา และเป็ นอ่าวแรก
ของประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ได้รบั รางวัลนี ้ ที่น่ีจงึ เป็ นสถานีท่ีซ่งึ ควรแวะไปเที่ยวชมมากที่สดุ แห่งหนึ่งเมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองเซนได

วั ด โกไดโดะ (Godaido Temple) เป็ น วัด ขนาดเล็ก ติ ดกับ ท่ า เรือ มัต สึชิ ม ะ ตั้ง อยู่ ในต าแหน่ ง ที่ โดดเด่ น ท าให้วัดแห่ ง นี ้
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิม่ า สร้างขึน้ ในปี 807 เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ท่ี
ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปั้ นจะถูกนามาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี (ครัง้ สุดท้ายที่นาออกมาจัดแสดง
คือปี 2006)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ยามากาตะ(Yamagata) มีพืน้ ที่ท่ีใหญ่ ท่ีสดุ ในแถบชายฝั่ งทะเลญี่ ปนุ่ ตั้งอยู่ทิศใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ เมืองหลัก คือ เมืองยา
มากาตะ มีช่อื เสียงของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอร์ร่ี แหล่งนา้ พุรอ้ น และความงามของธรรมชาติ
กิน ซังออนเซ็ น (Ginzan Onsen) หมู่บา้ นออนเซ็น ที่ยังคงหลงเหลือ อาคารบ้านเรือ นดั้งเดิ มชวนให้คิดถึงให้เห็น กัน อยู่ใน
ปั จจุบัน โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญ่ี ปนช่
ุ่ วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บา้ นที่เรียงรายไปด้วย เรียวกังไม้
เลียบแม่นา้ ยังคงมีให้เห็ นกันอยู่จนถึงทุกวันนี ้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบัติเป็ น
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ออนเซ็นกามะถันใสไม่มี สีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผลไฟไหม้, โรค
ผิวหนังเรือ้ รัง, โรคเรือ้ รังยอดฮิตของผูห้ ญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน)

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Kaminoyama Onsen หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

เมืองซาโอะ - เทือกเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้ าชมสโนว์มอนสเตอร์) หมู่บ้านสุนัขจิง้ จอก (Zao Fox Village)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เทื อ กเขาซาโอะ เป็ น หนึ่ง เทื อ กเขาที่ สวยงามที่ สุดแหล่ง หนึ่ง ของเมื อ งยามากาตะ และยัง เป็ น แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงด้านนา้ พุรอ้ นและสกีรีสอร์ท ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ช่ืนชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่ถูกปกคลุม
ไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว นาท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้ า (Ropeway) เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดพา
หิมะมาปกคลุมต้นสนจานวนมาก เกาะเป็ นผลึกนา้ แข็งก่อตัวเป็ นรูปร่างเหมือนปี ศาจในชุดขาวจึงทาให้ถูกกล่าวขวัญกันว่า
เป็ น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปี ศาจหิมะ ” ให้ทกุ ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป SNOW MONSTER

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หมู่บ้านสุนัขจิง้ จอกแห่งซาโอะ หมู่บา้ นสุนัขจิง้ จอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัด
มิยากิ เปิ ดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้ นมีสตั ว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิง้ จอก 6 สายพันธุ์ท่ีว่ิงไปมาได้
อย่ างอิ สระในพื ้น ที่กว้าง ในประเทศญี่ ปนุ่ สุนัขจิ ้งจอกเป็ น สัตว์ท่ี สาคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ ระดับ ชาวบ้านมี ความเชื่อ ว่าสุนัข
จิ ้งจอกมี วิ ญ ญาณของเทพอิ น าริโอคามิ หรือ เทพเจ้า ของศาสนาพุท ธชิ น โตอยู่ ซึ่ง เป็ นเทพแห่ ง ความอุดม สมบู รณ์ข อง
การเกษตร(ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุง่ เรือง ให้ท่านได้สมั ผัสความน่ารักของสุนขั จิง้ จอก
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Dake Hotel หรือเทียบเท่า

ฟูกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจิ จูคุ หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จังหวัดฟู กุชิมะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮะคุ เป็ นจังหวัดที่ใหญ่ เป็ นอัน ดับ สามในญี่ ปุ่ น ที่น่ียังคงวัฒ นธรรมญี่ ปุ่ น
แบบดัง้ เดิมเอาไว้ได้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารอร่อย รวมถึงเซ็นธรรมชาติท่ีน่าสัมผัส
ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro) เป็ นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 4 ของประเทศญี่ ปนุ่ ตัง้ อยู่ท่ีเมืองอินะวะ
ชิโระ ใจกลางของจังหวัดฟูกชุ ิมะ ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทาให้นา้ มีลกั ษณะของธาตุท่ีเป็ นกรด
จนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ใต้นา้ ได้ ทาให้นา้ ใสจนได้รบั ขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพาะฤดู
หนาวที่เราจะได้เห็นภาพทิวเขาหิมะสลับซับซ้อนปรากฏบนผิวนา้ ใส อีกทัง้ สามารถพบเห็นฝูงหงส์นบั ร้อยตัวที่ลอยอยู่เหนือผิว
นา้ ตัง้ แต่พฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี

ชม ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ถูกสร้างขึน้ ครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 มีทั้งหมด 5 ชั้น เต็มไปด้วยมนต์ขลัง
และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทาให้โดนทาลายและสร้างขึน้ ใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ ล่าสุดถูกสร้างขึน้ ใหม่
ในปี ค.ศ. 1964 ปั จจุบันปราสาทสึรุกะได้เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ รวมทัง้ เครื่องเขินและ
ดาบโบราณต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มี หิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาท ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย ส่วนในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ สามารถชมซากุระกว่า 1,000 ต้นในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็ น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยงามที่สดุ ในญี่ปนุ่
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หมู่บ้านโออูจิ จูคุ เป็ นบ้านสไตล์ญ่ี ปนแบบมุ
ุ่
งหลัง ถูกสร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2183 เป็ นบ้านพักในสมัยเอโดะที่ตงั้ อยู่ในถนนสาย
สาคัญ ที่ใช้เชื่อมระหว่างเมืองไอสุวาคามัสสึ กับเมืองนิคโก้ ซึ่งปั จจุบันดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหารที่มีของท้องถิ่นขึน้ ชื่อ
“โซบะต้นหอม” ที่ชาวญี่ ปนนิ
ุ่ ยมรับประทาน นอกจากนีย้ ังมีศาลเจ้าและวัดประจาเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดตัง้ อยู่ปลายสุดของ
ถนนสายหลัก ให้นกั ท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์อนั งดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวัด

หน้ าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินที่ตงั้ อยู่ติดกับแม่นา้ โอคาวะ โดยเชื่อกันว่า หน้าผาหินแห่งนีม้ ีอายุหลายล้านปี และถูก
ธรรมชาติกัดเซาะในระยะเวลาที่ผ่านมา ทาให้หน้าผาแห่งนีม้ ีรูปร่าง หน้าตาที่แปลกประหลาดคล้ายๆกับเจดียห์ ินขนาดยักษ์
ที่น่ีมีสะพานแขวน เรียกว่า สะพานฟูจิมิบาชิ ให้เดินชมวิวแม่นา้ สีเขียวมรกตสวยงาม แถมยังได้ดูร่องหินของหน้าผา และ
สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในระยะใกล้ๆอีกด้วย นับเป็ นอีกหนึ่งจุดชมที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาด

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Fukushima Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5
เช้า

ชมเมืองอิซากะ ออนเซ็น – เก็บสตรอว์เบอร์รี - เมืองเซนได - เซนได อิซุมิ พรี
เมี่ยม เอาท์เล็ท - ช้อปปิ้ งย่านอิจิบันโจ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชมเมื อ ง อิ ซากะ ออนเซ็ น (IizakaOnsen) เมื อ งแห่ งน ้าพุ รอ้ นอัน เก่ า แก่ ท่ี ท่ี คุ ณ สามารถเดิ น เล่น ไปรอบๆตัวเมื อ ง และ
เพลิดเพลินไปกับน ้าพุรอ้ นส่งตรงมาจาก ‘เรียวกัง’ โรงแรมสไตล์ญ่ี ปนดั
ุ่ ้งเดิม และบ่ออาบน้าสาธารณะถึง 9 แห่ ง บริเวณใจ
กลางเมือง อิซากะออนเซ็น เป็ นเมืองนา้ พุรอ้ นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีมานานกว่า 2,000 ปี
ประวัติศาสตร์ของอิซากะ ออนเซ็น มีตานานว่า ยามาโตะ ทาเครุ โนะ มิโคโตะ (ผูก้ ล้าในตานานของญี่ปนเมื
ุ่ ่อ 2,000 ปี
ก่อน) ไปออกรบทางฝั่ งตะวันออก เกิดป่ วย แต่พอได้แช่นา้ ร้อนในแถบนัน้ ก็หายป่ วยทันที ในปี ค.ศ.1689 สมัยเอโดะ นักแต่ง
กลอนชื่อมัตสึโอะ บะโชได้มาที่น่ีดว้ ย

นาท่านเก็บสตรอว์เบอร์รี สดๆจากต้นมาทานได้แบบไม่อั้น ยิ่งลูกไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยฉ่าถูกใจแน่นอน เป็ นหนึ่ง
ในกิจกรรมช่วงฤดูหนาวของเมืองอิซากะ ออนเซ็น ที่ไม่ควรพลาด (ท่านสามารถเก็บสตรอว์เบอร์รีได้นานถึง 30 นาที)

กลางวัน

เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้ งสินค้าแบรนด์ดังอย่างจุใจ กับศูนย์
รวมร้า นแบรนด์ช่ื อ ดังต่ างๆ เช่ น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal,
Adidas และอื่นๆ และยังมีรา้ นอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกทานอย่างอิ่มอร่อย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ย่านอิจบิ ันโจ เป็ นแหล่งช้อปปิ ้งในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบด้วยถนนช้อปปิ ้ งหลายสาย จึงได้ช่อื ว่าเป็ นถนนช้อปปิ ้งที่
ใหญ่ ท่ี สดุ ในภู มิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็ม ไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขาย
สินค้าแฟชั่นพวกเสือ้ ผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ
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โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมีการจัดแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทาง รวมทั้งมีการตั้งต้นคริสต์มาสและประดับไฟ
เอาไว้ตามจุดต่างๆ พร้อมด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับบรรยากาศ

ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(TG627 11.15-16.05)
เช้า

11.15 น.
16.05 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินเซนได
ถึง สนามบินเซนได ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627 (บริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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ราคาแนะนาเพียง : SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA ท้าลมหนาว 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี (เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 31 มี.ค.-05 เม.ย. 63

61,900.-

61,900.-

59,900.-

9,900.-

46,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิน่ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า ว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี
การคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบิน
มีก ารการัน ตี มัด จ าที่ น่ ังกับ สายการบิ น และค่ามัด จ าที่ พัก รวมถึ งเที่ ย วบิ น พิ เศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่า งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปนโดย
ุ่
ผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและญี่ปนุ่ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บ ริก ารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิท ธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน มัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทัง้ สิน้
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับ เปลี่ยนระดับชั้น ที่น่ งั จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนิน ก่อนเดินทาง 7 วัน ล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ องพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน การบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

2.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
กาหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
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3.
4.

ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวัน
เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุด งาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ งของผิ ด กฎหมาย ซึ่งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับ ทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมื อง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม ทั้งนี ้ขึน้ อยู่กับ อัต รา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสาร
ในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทาง
บริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และ
อื่นๆ)
่ านักในประเทศญี่ปุ่น
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
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2.
3.

กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อ
การพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

