
 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วนั 4คืน(TG) 

 

 

 
เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 2 เมือง เซนได ฮอกไกโด | เปิดประสบการณน์ั่งรถไฟชินคนัเซ็นลอดอโุมงคใ์ตท้ะเลสู่ฮาโกดาเตะ |

วิหารโกไดอิโดะ | วดัชูซอนจิ | ล่องเรือเกบเิค | ล่องเรือโจโดงาฮามะ | นั่งกระเชา้ชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ |   
ชอ้ปปิ้งทานูกิโคจิ | ปิ้งย่างหอยนางรมสดๆ หวานๆ | เมนูป ู3 ชนิด | พกัปริน๊ซโ์ฮเทล 3 คืน  

 

 

 

  

SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วัน 4คนื โดยสายการบนิไทย 

เดินทาง ธันวาคม 2562 

ราคาแนะน าเพียง 57,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59 - 07.40+1) 
วนัท่ี 2.  เซนได (สนามบินเซนได) – มตัสึชิมะ – วิหารโกไดอิโดะ – ฮิราอิซูมิ – วดัชูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – ฮานามากิ - แช่น ้าจากแร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 3.  โจโดงาฮามะ – ล่องเรือโจโดงาฮามะ – ยามาดะ – ลิม้รสเมนูหอยนางรมป้ิงย่าง – น่ังรถไฟชมความงามริมชายฝ่ังทะเล (สถานียามาดะ – สถานีมิยาโกะ) -  

ชิซุกุอิช ิ- แช่น า้จากแร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 4.  สถานีรถไฟโมริโอกะ – น่ังรถไฟชินคนัเซ็นสู่สถานีฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – โกดงัอิฐแดง – หอคอยโกเรียวคาคุ – น่ังกระเชา้ฮาโกดาเตะ - แช่น ้าจากแร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 5.  ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ - รา้นกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้–  

MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์  

วนัท่ี 6.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 10.00 - 15.50) 

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วนั 4คืน(TG) 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซนได (สนามบินเซนได) 
[TG626 23.59-07.40+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG626 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
เซนได (สนามบินเซนได) – มัตสึชิมะ – วิหารโกไดอิโดะ – ฮิราอิซูมิ –  
วัดชูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – ฮานามากิ - แช่น ้าจากแร่ธรรมชาติ 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ ซึ่งเป็นเมืองทางชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิมะไดร้ับการยกย่องว่า

เป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่สวยงามที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น  
 วิหารโกไดอิโดะ เป็นวดัในพุทธศาสนานิกาย Rinzai Myoshinji ตัง้อยู่ในเมืองมตัสึชิมะของจังหวดัมิยางิ สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ.

1350 ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้ถึง 5 องค ์ซึ่งหลงัปัจจุบนัดาเตะ มาซามเุนะไดส้รา้งขึน้ใหม่เมื่อปีพ.ศ.2147 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ สรา้งดว้ยไม้ มีระเบียงทั้งส่ีดา้น การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วง
ก่อนถึงศาลเจา้เรียกว่า ซึคาชิบาช ิสรา้งจากไม ้เวน้ช่องระหว่างไมก้ระดาน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 วัดชูซอนจิ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเซนได ในอดีตเป็นวัดขนาด

ใหญ่ที่มีอาคารมากมายกว่าสิบหลัง แต่หลังจากสงครามถูกท าลายไปจนเหลือเพียงแค่ 2 หลังเท่านั้น คืออาคารคอนจิคิโดะ 
(Konjikido) ดว้ยมีลกัษณะที่คลา้ยกับศาลทองค าของวดัคินคะคุจิในเกียวโต  

 ล่องเรือเกบิเค เป็นการล่องเรือท่ามกลางหุบเขาเกบิเคเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูกว่า 50 เมตร 
ล่องเรือไปตามแม่น า้ซาเท็ตสึ ชมทศันียภาพในฤดูหนาวจุดเด่นในการล่องเรือไดส้มัผสับรรยากาศที่เงียบสงบกับธรรมชาติ 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วนั 4คืน(TG) 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก HANAMAKI AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 
โจโดงาฮามะ – ล่องเรือโจโดงาฮามะ – ยามาดะ – ลิ้มรสเมนูหอยนางรมป้ิงย่าง  
– น่ังรถไฟชมความงามริมชายฝ่ังทะเล – ชิซุกุอิชิ - แช่น ้าจากแร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

โจโดงาฮามะ เป็นชื่อของชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองมิยาโกะ  จงัหวดัอิวาเตะ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่ง
ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหนึ่งสถานที่ชมความงามจากชายฝ่ังทะเลซงัริคุ (Sanriku) ซึ่งเต็มไปดว้ยหินสีขาวรูปทรงแหลมเรียงราย
เป็นแถว และมีตน้ไม้ใบหญ้าที่ขึน้ปกคลุมอยู่ดา้นบนสีขาวของหินตัดกับสีเขียวของพืชพรรณต่างๆ  ท าให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ที่
งดงามมาก 

  ล่องเรือโจโดงาฮามะ (Jodogahama Cruise) ชายหาดโจโดงาฮามะเป็นชายหาดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองมิยา
โกะ จังหวัดอิวาเตะ อีกทั้งชายหาดแห่งนีย้ังรายลอ้มไปดว้ยผืนน า้ทะเลสีฟ้าอมเขียว เหมาะแก่การนั่งเรือชมทัศนียภาพอัน
สวยงามขอบชายฝ่ังทะเลพรอ้มกับใหอ้าหารนกนางนวลแวนนางรัก 

 
 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วนั 4คืน(TG) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ลิม้รสหอยนางรมสดๆ หวานๆป้ิงย่าง 

 

 เพลิดเพลินกับการน่ังรถไฟชมความงามริมชายฝ่ังทะเล (สถานียามาดะ – สถานีมิยาโกะ) ชมความงามของชายฝ่ัง
ทะเลสองข้างทางเหมือนถูกตอ้งมนตเ์สน่หข์องธรรมชาติที่ยากจะลืมเลือน สัมผัสวิวทิวทัศน์ของทะเลดา้นตะวันของญ่ีปุ่ น 
พรอ้มบรรยากาศรถไฟสดุคลาสสิค 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วนั 4คืน(TG) 

วันท่ี 4 

สถานีรถไฟโมริโอกะ  – น่ังรถไฟชินคันเซ็นสู่สถานีฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ 

–  โกดั ง อิ ฐแดง  –  หอคอยโก เรี ยวคา คุ  –  น่ั งกระ เ ช้ าฮา โกดา เตะ  -  
แช่น ้าจากแร่ธรรมชาติ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่ังรถไฟสถานีโมริโอกะถึงสถานีฮาโกดาเตะ เพื่อสมัผสัระบบคมนาคมอนัทรงประสิทธิภาพ น าท่านนั่งรถไฟชินคันเซ็น

ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลสู่สถานีฮาโกดาเตะ (อุโมงคเ์ซกัง) อุโมงคเ์ชื่อมระหว่างเกาะฮอกไกโดกับเกาะฮอนชู เพื่อขา้มจากเกาะทาง
ตอนเหนือสู่ตอนกลางของประเทศญ่ีปุ่ นโดยการเดินทางนีเ้ป็นการใชร้ถไฟผ่านอุโมงคใ์ตท้ะเลซึ่งขึน้ชื่อว่าเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลที่
ยาวที่สดุและลึกที่สดุในโลก  *ทุกท่านตอ้งน าสมัภาระกระเป๋าเดินทางขึน้รถไฟชินคนัเซ็นดว้ยตวัท่านเอง* 

 
 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณอ์ีกแห่งหนึ่งของฮาโกดาเตะ โกดงัเก็บสินคา้ของเมืองแม้

อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907แต่ยงัคง
เอกลกัษณแ์ละความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 ป้อมดาวห้าแฉกโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) น าท่านขึน้ชมหอคอยโกเรียวคาคุ ซึ่งเป็นป้อมรูปดาวห้าแฉกที่สรา้งเป็น

อนุสรณส์ถานแก่ผูท้ี่เสียสละต่อสูเ้พื่อเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1864  โดยตระกูลโทกูงาวะ และเป็นสไตลต์ะวนัตก ใชเ้วลา
สรา้งทั้งสิน้ 7 ปี เพื่อใช้การป้องกันการรุกรานจากต่างชาติในช่วงที่สหรัฐตอ้งการบีบให้ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศ แต่พอมาถึงช่วง
ปฏิรูปสมัยเมจิ ที่ไดม้ีการฟ้ืนฟูอ านาจของจักรพรรดิขึน้มาใหม่ที่นี่จึงใช้เป็นที่หลบภยัและศูนยบ์ญัชาการรบ  ปัจจุบันเปิดให้
นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเย่ียมชม ภายในมีพิพิธภณัฑท์ี่แสดงถึงช่วงสงครามในระหว่างปี 1868-1869 และยงัมีหอคอยที่สงู 60 เมตร 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วนั 4คืน(TG) 

 
 น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ 

(ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจุดชมวิวที่จะเห็นทศันียภาพที่สวยที่สดุของเมือง ที่มีน า้ทะเลขนาบอยู่ทัง้ 2 ดา้นเป็นคอคอด
กระ เมื่อยามค ่าคืนบา้นเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยิบระยบัและยังถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศันย์ามค ่าคืน
อนังดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแห่งคือ ภูเขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กับ ภูเขาร็อคโกะ เมืองโกเบ) 

 
ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม HAKODATE-ONUMA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 
  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วนั 4คืน(TG) 

วันท่ี 5 
ทะเลสาบโทยะ  –  ภู เ ขาไฟโชวะชินซัน   –  โอตา รุ  – คลอง โอตา รุ  –  
พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– MITSUI 
OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่อง

ภูเขาไฟอูสรุะเบิด ตัง้อยู่ใกลกั้บ ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีม้ีความพิเศษตรงที่น า้จะไม่แข็งตัวในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดู
หนาว) และเมื่อครัง้อดีต ในวันที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผู้น า G8 ก็ไดเ้ลือกเป็นที่จัดการประชุมโดยพกักันที่โรงแรมหรูระดับ 5 
ดาวที่ตัง้อยู่ใกล้ๆ  ทะเลสาบแห่งนี ้

 
 

 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบ์ุรุษไปรษณียผู์ค้น้พบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ
ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944-1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซนั 
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 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 
ถือเป็นสญัลักษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้รา้งเมื่อปี 
1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลิกใช้และมี
การถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแก้วเพื่อใชเ้ป็นทุ่นให้
เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียง
และเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงาน
แห่งนีก็้คือโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั่นเอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหกั้บนกัท่องเที่ยวดว้ย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการตู์นแมวชื่อดงั คิตตี ้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือก
ซือ้สินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่
ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดใหบ้ริการเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และรา้น
จ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร ** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน ** 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้า บริการการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

ราคาแนะน าเพียง :   SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วัน 4คืน  โดยสายการบินไทย                                       

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 14-19 ธ.ค. 62 57,900.- 57,900.- 55,900.- 8,900.- 46,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
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พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วนั 4คืน(TG) 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


