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ลอ่งเรือเกบิเค | ทะเลสาบโทวาดะ | นัง่กระเช้าลอยฟา้ ชมสโนว์มอนสเตอร์ 
ทะเลสาบทาซาวะ | กินซงั ออนเซ็น | หมูบ้่านซามไูร คะคโุนะดาเตะ | แชอ่อนเซ็น 

 

 

  

SENDAI AOMORI PREMIUM WINTER NEW YEAR 6วัน 4คืน 

เดินทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 

ราคาเพียง  61,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626  23.50-07.30+1) 

วนัท่ี 2.  เซนได (สนามบนิเซนได) - เมืองมตัสชึิมา่ - วดัโกไดโดะ – เมืองฮิราซูม ิ– ลอ่งเรือเกบเิค – เมืองฮานะมากิ 
วนัท่ี 3.  เมืองฮาจิมนัไต - ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮกัโกดะ (นัง่กระเช้าลอยฟา้) 

วนัท่ี 4.  ทะเลสาบทาซาวะ - หมูบ้่านซามไูร คะคโุนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซงั ออนเซ็น 

วนัท่ี 5.  เมืองเซนได - ช้อปปิง้อิออน นาโทริ - เซนได อซิุม ิพรีเม่ียม เอาท์เลท็ - ย่านอิจิบนัโจ 

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

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (TG) 
พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG626  (บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ – เมืองฮิราซูมิ – 
ล่องเรือเกบิเค – เมืองฮานะมากิ 

07.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองมัตสึชม่ิา (Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมตัสชึิมา่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 

ใน 3 ดนิแดนท่ีงดงามท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ท่ีมีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากมาย 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวัดขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิม่า ตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าให้วัดแห่งนี ้

กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมตัสชึิม่า สร้างขึน้ในปี 807 เป็นท่ีประดษิฐานของพระพทุธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆ์ท่ี
ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปัน้จะถูกน ามาให้ประชาชนได้ชมกันทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุท้ายท่ีน าออกมาจดัแสดง
คือปี 2006) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 เมืองฮริาซูมิ มรดกโลกแห่งภมูภิาคโทโฮก ุตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัอิวาเตะ มีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน 
 ล่องเรือช่องแคบเกบิเค ชมหนึ่งในร้อยทศันียภาพสวยงามและทรงคณุคา่ของญ่ีปุ่ นในญ่ีปุ่ น ถือได้ว่าเป็นท่ีเดียวเท่านัน้ท่ีใช้

เรือถ่อด้วยไม้พายเพียงอันเดียวทัง้ ขาไปและกลับโดยไม่มีการใช้เคร่ืองยนต์ ท่านจะได้ชม ต้นไม้กับโขดหินผาและน า้ใส 
สะอาดมองเห็นปลาแมน่ า้ก าลงัแหวกวา่ย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ROUTE INN YAHABA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 3 เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทอืกเขาฮักโกดะ (น่ังกระเช้าลอยฟ้า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองฮาจิมันไต ตัง้อยู่ท่ีราบสงูในแนวภูเขาไฟของฮาจิมนัไตและทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ ท่ีน่ีมีถนนซึ่งมีทัศนียภาพ

งดงามทอดยาวไปทั่วบริเวณ ฮาจิมันไตมีความงดงามตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึง
กลางเดือน ต.ค. ใบไม้จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง ส้ม สวยงาม ช่วงเดือนธนัวาคม หิมะจะเร่ิมตก สวยงามเป็นอย่างมาก 

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

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู ่ยอดเขาฮักโกดะ (Hakkoda) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีความสงู 1,585 เมตร ได้รับ
การคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภูเขาท่ีสวยงามของญ่ีปุ่ น ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีชมใบไม้เปล่ียนสีในฤดใูบไม้ร่วงท่ีสวยงามมากๆท่ี
หนึ่งอีกด้วย มีใบไม้หลากสีทัง้แดง เขียว เหลือง ส้ม พร้อมใจกันสลบัสีเพิ่มความความสวยงามให้กับภูเขาทัง้ลกู ช่วงเวลา
ใบไม้เปล่ียนสีของท่ีน่ีคือปลายเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตัวเมืองอาโอโมริ พร้อมชมความงดงามของใบไม้
เปล่ียนสี ในช่วงฤดหูนาวหิมะจะตกในบริเวณภเูขา ท าให้ต้นไม้ถูกแช่แขง็ด้วยหิมะจนกลายเป็นรูปร่างแปลกๆแตกต่างกันไปท่ี
เรียกกนัวา่ ปิศาจหมิะ หรือสโนว์มอนสเตอร์ ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปแบบเตม็อิ่มกบัหิมะท่ีเย็นฉ ่า 
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ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก APPI GRANG ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที่ 4 
ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซัง 
ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นทะเลสาบท่ีไมแ่ขง็ตวัในฤดหูนาว ทะเลสาบท่ีลกึท่ีสดุในญ่ีปุ่ น (ลกึถึง 

423.4 เมตร) และได้รับเลือกให้ตดิอยู่ใน 100 อนัดบัสถานท่ีววิสวยของญ่ีปุ่ น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหศัจรรย์ท่ีสีของผืนน า้จะ
เปล่ียนไปตามมมุท่ีชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพืน้ผิวน า้ของทะเลสาบ สีท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของผืนน า้เรียกว่า 
“ทะเลสาบทาซาวะสีน า้เงิน” ท่ีมีสีน า้เงินเหมือนน า้หมึกท่ีก าลงัไหล แต่กลบัมีความใสเป็นลกัษณะพเิศษ ทะเลสาบแห่งนีมี้
สัญลักษณ์เป็นรูปป้ันทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปปัน้สีทองซึ่งต านานเล่าว่าเป็นรูปปัน้ของเจ้าหญิงทตัสึโกะ ท่ีขอพรให้คงความ
งามอนัเป็นนิรันดร์ แตก่ลบัถกูสาปให้เป็นมงักรและจมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี ้

 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมัผสักบับรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นท่ีงดงามเม่ือครัง้อดีต ท่ีน่ีก็
ยงัมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สมัผสัถึงประวตัศิาสตร์ ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ์หตัถศลิป์โบราณ หรืออาหารพืน้บ้านชนิดตา่งๆ 
เป็นต้น ตามแนวถนนหมูบ้่านซามไูรแห่งนี ้มีต้นไม้ปลกูอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่วา่จะเดนิทางมาในฤดกูาลใด นกัท่องเท่ียวก็จะ
ได้ร่ืนรมย์กบัทศันียภาพอนังดงามได้อยู่เสมอ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บ้านออนเซ็นท่ียังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดัง้เดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน
ปัจจุบนั โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญ่ีปุ่ นช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 บรรยากาศของหมู่บ้านท่ีเรียงรายไปด้วย เรียวกังไม้
เลียบแม่น า้ยังคงมีให้เห็นกันอยู่จนถึงทุกวนันี ้เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคณุสมบตัิเป็น
ออนเซ็นก ามะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากันว่ามีสรรพคณุช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด , บาดแผลไฟไหม้, โรค
ผวิหนงัเรือ้รัง, โรคเรือ้รังยอดฮิตของผู้หญิง และโรคหลอดเลือดแขง็ (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก YAMAGATA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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วันที่ 5 
เมืองเซนได - ช้อปป้ิงอิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ช้อปป้ิง
ย่านอิจิบันโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู่เมืองเซนได ช้อปปิง้ อิออน นาโทริ ห้างสรรพสนิค้าท่ีมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 

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

 เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ดงัอย่างจใุจ กบัศนูย์
รวมร้านแบรนด์ช่ือดงัต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 
Adidas และอ่ืนๆ 

 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ย่านอิจิบันโจ เป็นแหล่งช้อปปิง้ในใจกลางเมืองเซนได ท่ีประกอบด้วยถนนช้อปปิง้หลายสาย จึงได้ช่ือวา่เป็นถนนช้อปปิง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนัน้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขาย
สนิค้าแฟชั่นพวกเสือ้ผ้า รองเท้าเคร่ือง ประดบั ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลตา่งๆ 
โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสท่ีจะมีการจัดแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทาง รวมทัง้มีการตัง้ต้นคริสต์มาสและประดบัไฟ
เอาไว้ตามจดุตา่งๆ พร้อมด้วยเสียงเพลงท่ีเข้ากบับรรยากาศ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเชค็เอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดนิทางไปยัง สนามบนิเซนได 
 ถึง สนามบนิเซนได ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG627  (บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 
16.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

อัตราค่าบริการ :  SENDAI AOMORI PREMIUM WINTER NEW YEAR  6 วัน 4 คืน 
 โดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 31 ธ.ค. - 05 ม.ค.63 61,900.- 61,900.- 59,900.- 9,900.- 49,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 
ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมี

การคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน
มีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ า ท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของ
เจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง
คือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

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

    -เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 
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2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 
15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่ับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 



 

HJ0309 : SENDAI AOMORI PREMIUM WINTER NEW YEAR 6 วนั 4 คืน (TG)  

 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติัเพื่อ

การพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


