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เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ 2 เมือง เซนได ฮอกไกโด | เปิดประสบการณ์นัง่รถไฟชินคนัเซ็นลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสูฮ่าโกดาเตะ |
วิหารโกไดอิโดะ | วดัชูซอนจิ | ลอ่งเรือเกบิเค | ลอ่งเรือโจโดงาฮามะ | นัง่กระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ |   

ช้อปปิง้ทานกิูโคจิ | ปิง้ยา่งหอยนางรมสดๆ หวานๆ | เมนปู ู3 ชนิด | พกัปร๊ินซ์โฮเทล 3 คืน  

 
 

 

 

  

SENDAI HOKKAIDO EXCLUSIVE 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

เดินทาง ธันวาคม 2562 

ราคาเพียง 57,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59 - 07.40+1) 
วนัที่ 2.  เซนได (สนามบินเซนได) – มตัสชึิมะ – วิหารโกไดอิโดะ – ฮิราอิซูมิ – วดัชซูอนจ ิ– ล่องเรือเกบิเค – ฮานามากิ - แชน่ า้จากแร่ธรรมชาต ิ

วนัที่ 3.  โจโดงาฮามะ – ล่องเรือโจโดงาฮามะ – ยามาดะ – ลิม้รสเมนหูอยนางรมปิง้ยา่ง – นั่งรถไฟชมความงามริมชายฝ่ังทะเล (สถานียามาดะ – สถานีมิยาโกะ) -  

ชิซุกอุิช ิ- แช่น า้จากแร่ธรรมชาต ิ

วนัที่ 4.  สถานีรถไฟโมริโอกะ – นั่งรถไฟชินคนัเซ็นสู่สถานีฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจ ิ– โกดงัอิฐแดง – หอคอยโกเรียวคาค ุ– นัง่กระเช้าฮาโกดาเตะ - แชน่ า้จากแร่ธรรมชาต ิ

วนัที่ 5.  ทะเลสาบโทยะ – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้–  

MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

วนัที่ 6.  ซปัโปโร (สนามบินชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG671 10.00 - 15.50) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซนได (สนามบินเซนได) 
[TG626 23.59-07.40+1] 

20.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG626 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
เซนได (สนามบินเซนได) – มัตสึชิมะ – วิหารโกไดอิโดะ – ฮิราอิซูมิ –  
วัดชูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – ฮานามาก ิ- แช่น า้จากแร่ธรรมชาติ 

07.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ ซึ่งเป็นเมืองทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมตัสึชิมะได้รับการยกย่องว่า

เป็น 1 ใน 3 ดนิแดนท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น  
 วหิารโกไดอิโดะ เป็นวดัในพทุธศาสนานิกาย Rinzai Myoshinji ตัง้อยู่ในเมืองมตัสึชิมะของจงัหวดัมยิางิ สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.

1350 ศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นท่ีประดษิฐานของเทพเจ้าถึง 5 องค ์ซึ่งหลงัปัจจบุนัดาเตะ มาซามเุนะได้สร้างขึน้ใหม่เม่ือปีพ.ศ.2147 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ สร้างด้วยไม้ มีระเบียงทัง้ส่ีด้าน การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสัน้ๆ 3 ช่วง สองช่วง
ก่อนถึงศาลเจ้าเรียกวา่ ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหวา่งไม้กระดาน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 วัดชูซอนจิ เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ ซึ่งก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 850 เป็นวดัของพระพทุธศาสนานิกายเซนได ในอดีตเป็นวดัขนาด

ใหญ่ท่ีมีอาคารมากมายกวา่สิบหลงั แต่หลงัจากสงครามถูกท าลายไปจนเหลือเพียงแค่ 2 หลงัเท่านัน้ คืออาคารคอนจิคิโดะ 
(Konjikido) ด้วยมีลกัษณะท่ีคล้ายกบัศาลทองค าของวดัคนิคะคจุิในเกียวโต  

 ล่องเรือเกบิเค เป็นการลอ่งเรือท่ามกลางหบุเขาเกบิเคเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยหน้าผาสงูกว่า 50 เมตร 
ลอ่งเรือไปตามแมน่ า้ซาเท็ตส ึชมทศันียภาพในฤดหูนาวจดุเดน่ในการลอ่งเรือได้สมัผสับรรยากาศท่ีเงียบสงบกบัธรรมชาต ิ

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก HANAMAKI AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 3 
โจโดงาฮามะ – ล่องเรือโจโดงาฮามะ – ยามาดะ – ลิม้รสเมนูหอยนางรมป้ิงย่าง  
– น่ังรถไฟชมความงามริมชายฝ่ังทะเล – ชิซุกุอิชิ - แช่น า้จากแร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

โจโดงาฮามะ เป็นช่ือของชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองมยิาโกะ  จงัหวดัอิวาเตะ ได้รับการยกย่องให้เป็นจดุชมววิท่ีสวยแห่งหนึ่ง
ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหนึ่งสถานท่ีชมความงามจากชายฝ่ังทะเลซงัริค ุ(Sanriku) ซึ่งเต็มไปด้วยหินสีขาวรูปทรงแหลมเรียงราย
เป็นแถว และมีต้นไม้ใบหญ้าท่ีขึน้ปกคลมุอยู่ด้านบนสีขาวของหินตดักับสีเขียวของพืชพรรณต่างๆ ท าให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ท่ี
งดงามมาก 

  ล่องเรือโจโดงาฮามะ (Jodogahama Cruise) ชายหาดโจโดงาฮามะเป็นชายหาดท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในเมืองมิยา
โกะ จังหวดัอิวาเตะ อีกทัง้ชายหาดแห่งนีย้ังรายล้อมไปด้วยผืนน า้ทะเลสีฟ้าอมเขียว เหมาะแก่การนั่งเรือชมทัศนียภาพอัน
สวยงามขอบชายฝ่ังทะเลพร้อมกบัให้อาหารนกนางนวลแวนนางรัก 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ลิม้รสหอยนางรมสดๆ หวานๆป้ิงย่าง 

 

 เพลิดเพลินกับการน่ังรถไฟชมความงามริมชายฝ่ังทะเล (สถานียามาดะ – สถานีมิยาโกะ) ชมความงามของชายฝ่ัง
ทะเลสองข้างทางเหมือนถูกต้องมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติท่ียากจะลืมเลือน สมัผัสวิวทิวทัศน์ของทะเลด้านตะวนัของญ่ีปุ่ น 
พร้อมบรรยากาศรถไฟสดุคลาสสคิ 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 4 

สถานีรถไฟโมริโอกะ  – น่ังรถไฟชินคันเซ็นสู่สถานีฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ 

–  โกดั งอิ ฐแดง  –  หอคอยโก เ รียวคา คุ  –  น่ั งกระ เ ช้ าฮา โกดา เตะ  -  
แช่น า้จากแร่ธรรมชาติ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่ังรถไฟสถานีโมริโอกะถึงสถานีฮาโกดาเตะ เพ่ือสมัผสัระบบคมนาคมอันทรงประสทิธิภาพ น าท่านนั่งรถไฟชนิคันเซ็น

ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสูส่ถานีฮาโกดาเตะ (อุโมงค์เซกงั) อโุมงค์เช่ือมระหวา่งเกาะฮอกไกโดกบัเกาะฮอนช ูเพ่ือข้ามจากเกาะทาง
ตอนเหนือสูต่อนกลางของประเทศญ่ีปุ่ นโดยการเดินทางนีเ้ป็นการใช้รถไฟผา่นอโุมงค์ใต้ทะเลซึ่งขึน้ช่ือว่าเป็นอโุมงค์ใต้ทะเลท่ี
ยาวท่ีสดุและลกึท่ีสดุในโลก  *ทกุท่านต้องน าสมัภาระกระเป๋าเดนิทางขึน้รถไฟชินคนัเซ็นด้วยตวัท่านเอง* 

 
 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกดาเตะ โกดงัเก็บสินค้าของเมืองแม้

อาคารท่ีเห็นจะเป็นอาคารใหมท่ี่ถกูสร้างขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถกูไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผาท าลายไปเม่ือปี 1907แตย่งัคง
เอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ 

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

อนสุรณ์สถานแก่ผู้ ท่ีเสียสละตอ่สู้เพ่ือเกาะฮอกไกโด สร้างขึน้ในปี 1864  โดยตระกลูโทกงูาวะ และเป็นสไตล์ตะวนัตก ใช้เวลา
สร้างทัง้สิน้ 7 ปี เพ่ือใช้การป้องกันการรุกรานจากต่างชาติในช่วงท่ีสหรัฐต้องการบีบให้ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศ แต่พอมาถึงช่วง
ปฏิรูปสมยัเมจิ ท่ีได้มีการฟืน้ฟอู านาจของจักรพรรดิขึน้มาใหม่ท่ีน่ีจึงใช้เป็นท่ีหลบภัยและศนูย์บญัชาการรบ ปัจจุบนัเปิดให้
นกัท่องเท่ียวเข้าไปเย่ียมชม ภายในมีพพิธิภณัฑ์ท่ีแสดงถึงช่วงสงครามในระหวา่งปี 1868-1869 และยงัมีหอคอยท่ีสงู 60 เมตร 
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 น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ 

(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจดุชมววิท่ีจะเห็นทัศนียภาพท่ีสวยท่ีสดุของเมือง ท่ีมีน า้ทะเลขนาบอยู่ทัง้ 2 ด้านเป็นคอคอด
กระ เม่ือยามค ่าคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าให้เห็นแสงระยิบระยบัและยงัถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยามค ่าคืน
อนังดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแห่งคือ ภเูขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กบั ภเูขาร็อคโกะ เมืองโกเบ) 

 
ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HAKODATE-ONUMA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
 

วันที่ 5 
ทะเลสาบโทยะ –  ภู เขาไฟโชวะ ชินซัน   –  โอตา รุ  – คลองโอตา รุ  –  
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– MITSUI 
OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลอ่ง
ภเูขาไฟอูสรุะเบดิ ตัง้อยู่ใกล้กบั ทะเลสาบชิโกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีมี้ความพเิศษตรงท่ีน า้จะไมแ่ขง็ตวัในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดู
หนาว) และเม่ือครัง้อดีต ในวนัท่ี 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผู้น า G8 ก็ได้เลือกเป็นท่ีจัดการประชุมโดยพกักนัท่ีโรงแรมหรูระดบั 5 
ดาวท่ีตัง้อยู่ใกล้ๆ ทะเลสาบแห่งนี ้

 
 

 ชมภูเขาไฟโชวะชนิซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหมข่อง
ภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944-1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ตดิตอ่กนันานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภเูขาโชวะชินซนั 

 
 

 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร 
ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ร้างเม่ือปี 
1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดงั แต่ภายหลงัได้เลกิใช้และมี
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การถมคลองคร่ึงหนึ่งเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็นทางเดนิเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุ่นให้
เรือ แตปั่จจุบนันีเ้ปา้หมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียง
และเก่าแก่ท่ีสดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของโรงงาน
แห่งนีก้็คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้วนัน่เอง นอกจากนีย้งัมีสอนวธีิการเป่าแก้วให้กบันกัท่องเท่ียวด้วย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลดิเพลนิกบัของฝากและบรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คติตี ้ให้ท่านได้อิสระเลือก
ซือ้สนิค้าและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสนิค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่
ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทางท่ีไปยงั สนามบนิชิโตเซะ เปิดให้บริการเม่ือเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ตา่งๆกวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จ ุ650 ท่ีนัง่ และร้าน
จ าหน่ายสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร ** พเิศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้ ** 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้า บริการการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบนิชโิตเซะ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG671  
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
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15.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-17 ธ.ค. 62 57,900.- 57,900.- 55,900.- 8,900.- 46,900.- 
วนัท่ี 14-19 ธ.ค. 62 57,900.- 57,900.- 55,900.- 8,900.- 46,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ 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 บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

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

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

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

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส 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 าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

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

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

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

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

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

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


