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ร่ืนเริงหรรษาเซนได 6 วัน 4 คนื 
(ภูเขาไฟซาโอะ – ไอสึ วาคามัตสึ – ยามากาตะ) 

         โดยสายการบินไทย แบบเช่าเหมาล า 
(ไม่สามารถสะสมไมล์ได้) 

เดินทาง 29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 (ช่วงวันปีใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นัง่กระเช้าชมววิภเูขาซาโอะ และ “ปีศาจน า้แข็ง” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี 1 ปี มีครัง้เดียวเทา่นัน้ 
 ชมความนา่รักของเหลา่สนุขัจิง้จอกสายพนัธ์ุหายาก ณ หมูบ้่านสนุขัจิง้จอกซาโอะ 
 บุกดงซามไูร ณ ปราสาทซรุึกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน 
 ชมอ่าวมตัสชิึม่า ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวทะเลท่ีงดงามมากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 1 คืน  
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วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย

แบบเช่าเหมาล า พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สมัภาระแก่ทา่น 

 
วันอาทติย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ – เซนได – ภูเขาไฟซาโอะ (น่ังกระเช้าไฟฟ้า) 

– หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกซาโอะ – จังหวัดฟุกุชิมะ 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแบบเช่า

เหมาล า ด้วยเท่ียวบินท่ี TG ---- 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าทุกท่าน “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) 
ขึน้สู่ภูเขาไฟซาโอะ เทือกเขาท่ีทอดตัวตัด
ระหว่างจังหวดัมิยางิและจังหวัดยามากาตะ 
ภูเขาไฟซาโอะนัน้มีความสูง 1,841 เมตร ซึ่ง
เป็นภูเขาไฟท่ีโดดเด่นท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ 
ระหว่างทางท่ีท่านนัง่กระเช้าขึน้ไปยงัภูเขาไฟ
ซาโอะนัน้ ทกุท่านจะได้เห็นความสวยงามของ
ภเูขาท่ีถกูปกคลมุไปด้วยหิมะขาวโพลน และท่ี
เป็ น ไฮ ไล ท์ เลย ก็ คือ ป รากฏกา รณ์ ทา ง
ธรรมชาติซึ่งเกิดจากเกร็ดน า้แข็งท่ีเกาะอยู่ตามใบของต้นเฟอร์จนเกิดเป็นรูปร่างท่ีแปลก
ประหลาด คล้ายกบัมนษุย์หิมะ จึงได้ช่ือวา่ Ice Monster หรือ Snow Monster นัน่เอง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูห่มู่ บ้านสุนัขจิง้จอกซาโอะ 

ตัง้อยูใ่กล้กบัเมืองชิโรอิชิ ของจงัหวดัมิยางิ ซึ่ง
ท่ีน่ีมีสนุัขจิง้จอกทัง้หมด 6 สายพันธ์ุ และถูก
เลีย้งแบบปล่อยอิสระในเขตอนุรักษ์  ท่าน
สามารถเข้าเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด คนญ่ีปุ่ น
เช่ือว่าสุนัขจิง้จอกเป็นสตัว์ในเทพนิยายและ
ต านานมากมายของญ่ีปุ่ น แต่สาเหตุหลักท่ี
นกัทอ่งเท่ียวไปเยี่ยมชมเพราะสนุขัจิง้จอกของ
ท่ีน่ีมีความนา่รักจนต้องหลงรักเลยทีเดียว จากนัน้น าทา่นเดินทางสูจ่ังหวัดฟุกุชิมะ เป็นจงัหวดั
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ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3  ของญ่ีปุ่ น ครอบคลมุพืน้ท่ีชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิมากกวา่ 15 กิโลเมตร มี
ภเูขาไฟและน า้พรุ้อน จุดชมซากรุะและใบไม้เปลีย่นส,ี ปราสาทและสกีรีสอร์ท 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
  เ ข้ า พั ก ท่ี โ ร ง แ รม  Anabara Onsen Shunkian Izumiya Or Active Resorts Urabandai           

(- /  L / HD) 
หลงัอาหารเชิญท่านอาบน า้แร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มี 
แร่ธาตซุึง่ช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561  ลานสกี Listel Ski Fantasia – เมืองไอสึ  วาคามัตสึ  – 

ปราสาทสึรุกะ – พิพธิภัณฑ์บ้านซามูไรไอสึ – จังหวัดยา
มากาตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

 น าท่านสู่ Listel Ski Fantasia ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาวและเพลิดเพลินกับ
การเลน่สเลด หรือจะปัน้ตุ๊กตาหิมะ พร้อมกับ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบับรรยากาศท่ีเต็มไปด้วย
หิมะ (ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่า
เคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลาน
สกี) *** ทัง้นีก้ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆ
นั้น  ขึ ้นอ ยู่กับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน้** 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองไอสึ วาคามัตสึ เป็นเมืองท่ีโด่งดงัเก่ียวกับงานฝีมือดัง้เดิมท่ี
เรียกวา่ “เคร่ืองเคลอืบไอส”ึ นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่ผลติข้าวและเหล้าสาเกอีกด้วย น าทา่นชม
ปราสาทสึรุกะ ปลุกต านาน 600 ปีแห่งศักด์ิศรีซามูไร
ของชาวจังหวัดฟุกุชิมะ เพื่อปกป้องฐานท่ีมั่นสุดท้าย
อย่างปราสาทสรุึกะ หรือ “ปราสาทนกกระเรียน” โดย
ชาวซามไูรซึง่นบัได้วา่เป็นซามไูรกลุม่ท้ายๆ ในญ่ีปุ่ น จาก
การท าสงครามกลางเมืองไอสึ ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาท่ีญ่ีปุ่ นเปลี่ยนจากยุคเอโดะมาเป็นยุคเมจิ 
การต่อสู้ของเหลา่ซามูไรท่ีมีเพียงแค่สองมือถือดาบ ไฉน
เลยจะต่อกรกับกระสนุปืนของเหลา่ทหาร แม้สดุท้ายจะรู้
ว่าแพ้พ่ายแต่ก็ขอสู้ จนตัวตายกลายเป็นต านานแห่ง
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ศกัด์ิศรีครัง้สดุท้ายของชาวซามไูรท่ีชาวเมืองไอส ึวาคามตัสไึม่มีวนัลมืมาจนถึงทกุวนันี ้ปัจจุบนั
มีการบรรจุหลกัสตูรการเรียนการสอนส าหรับเด็กๆ ในเมืองไอส ึในสว่นท่ีวา่ด้วยวิถีแหง่การเป็น
ซามูไรท่ีดีท่ีควรยดึถือปฏิบติั อาทิเช่น การรู้จักเห็นใจผู้ อ่ืน กล้าท่ีจะพูดขอบคุณและขอโทษ มี
ความอดทน ไม่คดโกง เคารพผู้ใหญ่ ภมิูใจในความเป็นไอส ึไลต่ามฝัน และอย่าท าสิง่ท่ีไม่ควร 
วิถีปฏิบติัเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสโลแกนท่ีถกูติดตัง้ไว้ตามโรงเรียนตา่งๆ เพื่อเตือนใจเด็กๆ แต่
ก็ใช่วา่ค าสอนเหลา่นีจ้ะมีไว้ส าหรับเด็กๆ เทา่นัน้ เพราะบางบริษัทในเมืองไอสก็ึมีการน าเอาวิถี
ปฏิบติัแห่งชาวซามูไรท่ีเลา่ผา่นสโลแกนอันเดียวกันนีไ้ปใช้เตือนใจพนกังานและชาวเมืองผ่าน
สือ่ในรูปแบบตา่งๆ ด้วยเช่นกนั นอกจากเร่ืองราวท่ีเป็นต านานแล้วปราสาทนกกระเรียน 5 ชัน้ท่ี
สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1384 หลงันี ้ยงัเต็มไปด้วยมนต์ขลงัและข้อมูลท่ีนา่สนใจซึ่งถกูเก็บรวบรวมไว้
ด้านในตวัปราสาท แม้ตวัปราสาทแต่เดิมจะถูกท าลายโดยรัฐบาลสมัยเมจิในปี ค.ศ.1874 แต่
ภายหลงัก็มีการสร้างขึน้มาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามแบบดัง้เดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวท่ีมีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาท ยิ่ง
สวยงามเกินบรรยาย 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทุกทา่นชมพิพิธภณัฑ์บ้านซามูไรไอสึ เป็นบ้านพกัของอดีตผู้น าซามไูรชัน้สงูแห่งเมืองไอส ึ

ในสมัยเอโดะ ช่ือว่า ไซโก ทะโนะโมะ (Saigo Tanomo) และยงัมีบ้านพักเก่า Kyu nakahata 
jin’ya ซึง่ได้รับเลือกให้เป็นทรัพย์สนิทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของจังหวดัฟุกุชิมะ นอกจากนีย้งัมี
โรงน า้ชา โรงสีข้าว และสิ่งปลกูสร้างทางประวติัศาสตร์มากมายท่ีพิพิธภณัฑ์แห่งนี ้ทกุท่านจะ
ได้สมัผสัถึงความรู้สกึของการย้อนยคุกลบัไปในโลกของชาวซามไูรแหง่เมืองไอส ึนอกจากนีย้งัมี
ร้านขายของท่ีระลกึ Sato kobo Kokon เป็นร้านขายสนิค้าพืน้เมืองท่ีขึน้ช่ือของเมืองไอสอีึกด้วย
จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูจ่ังหวัดยามากาตะ จงัหวดัท่ีตัง้อยูท่างทิศใต้ของภมิูภาคโทโฮค ุมี
ช่ือเสยีงในด้านการผลติข้าว และเป็นท่ีรู้จักกนัดีในฐานะดินแดนแห่งผลไม้ท่ีมีการปลกูเชอร์ร่ีกัน
มากท่ีสดุ เป็นแหลง่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร รวมไปถึงน า้พุร้อนด้วย อีกทัง้ยงัเป็น
จุดก าเนิดของเทศกาลอิโมนิไกที่ใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ นด้วยเช่นกนั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม Yamagata Grand Hotel (B / L / D) 
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วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 กินซัง ออนเซ็น – อ่าวมัตสึ ชิม่า  – วัดโกไดโดะ  –                                        
เรือนน า้ชาคันรันเท – มิตซุยเอาท์เลท พาร์ค เซนได – 
เมืองเซนได 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าทา่นสูกิ่นซัง ออนเซน็ (Ginzan Onsen) เมืองออนเซ็นช่ือดงัของจงัหวดัยามากาตะ และยงั
มีประวติัศาสตร์อันยาวนานในฐานะท่ีเป็นแหลง่เหมืองแร่เงินในอดีต เอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของ
เมืองออนเซ็นแหง่นี ้คือ โรงแรมสไตล์ญ่ีปุ่ นโบราณสร้างจากไม้สงูสามถึงสีช่ัน้ท่ีเรียงรายยาวไป
ตามสองฟากฝ่ังท่ีมีแม่น า้ไหลผ่านกลางเมือง ในเวลาตอนกลางคืนทัง้เมืองจะสวา่งไสวไปด้วย
แสงไฟท่ีสะท้อนออกมาจากโคมไฟแบบ
โบราณซึ่งใช้น า้มันแก๊สเป็นเชือ้เพลิง ท าให้
บรรยากาศดูโรแมนติกไปอีกแบบ ทุกท่าน
สามารถเดินเลน่ชมความสวยงามของกินซัง 
ออนเซ็นบริเวณโดยรอบได้ตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่านชมอ่าวมัตสึชิม่า เป็นอ่าวท่ี
ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวทะเลท่ีมีความงดงาม
มากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น และมีจ านวนเกาะเลก็เกาะน้อยมากถึง 260 เกาะด้วยกนั อีกทัง้ยงัมี
อาหารขึน้ช่ือมากมาย เช่น หอยนางรม สาหร่าย ปลาไท้ เป็นต้น และพาท่านชมวัดโกไดโดะ 
วัดท่ีตัง้อยู่บนเกาะเล็กๆ ติดกับท่าเรือมัตสึ
ชิม่า ซึ่งอยู่ห่างจากฝ่ังเพียงไม่ก่ีเมตรเท่านัน้ 
ถูกเช่ือมต่อกันด้วยสะพานไม้สีแดง ตรงพืน้
สะพานปูด้วยไม้ระแนงท่ีแบ่งช่องว่างบน
สะพานเป็นระยะห่าง 15 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้
ท่ี เดิน ข้าม ได้มองเห็นวิวทะเล เบื อ้ งล่าง 
นอกจากนีย้ังว่ากันอีกว่าสะพานแห่งนี ไ้ด้
สร้างขึน้มาเพื่อให้ผู้ ท่ีเดินข้ามมองเห็นเท้าของตวัเองในขณะท่ีเดิน และมีสติไม่พลัง้เผลอเหม่อ
ลอยก่อนท่ีจะเดินไปถึงวัดนั่นเอง จากนัน้น าท่านสู่เรือนน า้ชาคันรันเท (Kanrantei Tea 
House) เป็นเรือนน า้ชาท่ีโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ (ผู้ปกครองรัฐบาลกลางของญ่ีปุ่ น) มอบให้กับดา
เตะ มาซามเุนะ ในอดีตเคยเป็นเรือนน า้ชาประจ าตระกลูดาเตะ อีกทัง้ยงัเคยเป็นเรือนน า้ชาของ
เหลา่ซามไูรรวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีปกครองท้องถ่ินในสมยัโบราณมากมายด้วย แตปั่จจุบนัเรือนน า้
ชาแหง่นีเ้ปิดให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป ซึง่ทุกทา่นสามารถชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของอ่าวมตัสึ
ชิม่าท่ีอยูต่รงหน้า พร้อมกบัจิบชาเขียวและรับประทานขนมญ่ีปุ่ นไปพร้อมกนั  

http://www.hijapantour.com/
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทุกท่านช้อปปิง้ท่ีมิตซุยเอาท์เลท พาร์ค เซนได เป็นเอท์เลทท่ีใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาคโทโฮค ุ

ซึง่ตัง้อยู่บริเวณทา่เรือเซนได เต็มไปด้วยแบรนด์ดงัชัน้น าให้ทา่นเลอืกซือ้ จากทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศกวา่ 120 ร้านด้วยกนั อาทิ เคร่ืองส าอางค์ เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น
จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองเซนได เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมิูภาคโทโฮคเุป็นเมืองศนูย์กลาง
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความก้าวหน้าในด้านตา่งๆ ของ
เมืองเซนไดได้ผสมผสานกับธรรมชาติอยา่งสมดุล เป็นเมืองท่ีมีแม่น า้ไหลผา่นกลางเมือง อีกทัง้
ยังมีต้นไม้เรียงรายสองฟากถนนมองดูแล้วเต็มไปด้วยสีเขียว ท าให้เป็นท่ีรู้จักกันดีในฉายา 
“เมืองแหง่ต้นไม้” 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม Hotel Monterey Sendai (B / L / D) 
 
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี) – ศาลเจ้าชิโอกามะ –  

สถานีเซนได – ถนนอิจิบันโจ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

พาทา่นสูส่วนผลไม้ ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกับ
การเก็บสตรอเบอร่ีท่ีเรียงรายเป็นทิวแถว
จ านวนมาก และลองลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี 
สดๆ ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกันได้อย่าง
เต็มอ่ิม พร้อมกับถ่ายภาพกับต้นสตรอเบอร่ี
เป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย รวมไปถึงท่านใดท่ี
ต้องการซือ้มาไว้รับประทานเอง หรือเป็นของ
ฝากให้กับคนท่ีบ้านก็สามารถซือ้กลบัไปได้เช่นกัน จากนัน้พาท่านชมศาลเจ้าชิโอกามะ ศาล
เจ้าชินโตขนาดใหญ่ใจกลางเมืองชิโอกามะ
ซึ่งนับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 1,200 ปี ทางเดิน
ขึน้ไปยงัศาลเจ้านัน้จะต้องเดินขึน้บนัได 202 
ขัน้ ซึ่งคนญ่ีปุ่ นเช่ือกันว่า หากสามารถเดิน
ผา่นครบทกุขัน้จะถือว่าโชคดี มีโชคลาภ และ
ในทุกๆ ปีจะมีผู้ คนมากราบไหว้ขอพรเป็น
จ านวนมาก อีกทัง้ศาลเจ้าแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีท่ีถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมอีกด้วย  
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาท่านช้อปปิง้ย่าน Sendai Station เป็นสถานีหลกัของจังหวดัมิยางิ และเป็นสถานีท่ีส าคัญ

แหง่หนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะเป็นจุดเช่ือมตอ่ของรถไฟท่ีมาจากหลากหลายภมิูภาค และยงั
เป็นจุดเช่ือมต่อรถไฟชินคนัเซ็นหลายขบวนด้วยเช่นกัน บริเวณรอบๆ สถานีมีห้างสรรพสินค้า 
ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกและร้านอาหารต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชม และช้อปปิง้กันต่อท่ี
ถนนอิจิบันโจ เป็นถนนคนเดินท่ีตัง้อยูใ่จกลางเมืองและมีช่ือเสยีงของเมืองเซนได เป็นแหลง่ช้
อปปิง้ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม Hotel Monterey Sendai (B / L / D) 

 
วันพฤหสับดีที่ 3 มกราคม 2562   เซนได  – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
  เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเซนได  (B / - / -) 

10.35 น.  ออกเดินทางจาก สนามบนิเซนได โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาล า ด้วยเท่ียวบินท่ี       
TG ---- 

15.35 น . เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ  
 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยว

เพิ่ม 

29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62  55,999 55,999 54,999 8,000 
 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
*** อัพเกรดที่น่ังเป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) เพิ่มเงิน 20,000 บาท ต่อที่น่ัง *** 
*** เด็กทารกที่มีอายุไม่ถึง 2 ปี อัตราค่าบริการ 5,000 บาท *** 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาล า (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้) 
2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 

http://www.hijapantour.com/
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5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน า้หนกั

หรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคาน์เตอร์
เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสยีชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่
เกิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิ หรือ เลื่อน
หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัท
ภายใน 3 วนั (ไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดหากลูกค้าไม่เดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ 
เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ) 

2. สว่นท่ีเหลอืของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือวา่การ
ส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
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กรณียกเลิกการเดินทาง: 
กรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืน
เงนิได้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์
ทัง้หมดหากลกูค้าไม่เดินทางไม่วา่กรณีใดๆ เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล หรือกรณีที่ ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อุบติัเหต ุภยัธรรมชาติ 
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอก
ประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การ
น าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

 
 
  
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 

http://www.hijapantour.com/

