
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 29 ธันวำคม 2565 – 3 มกรำคม 2566 
29 ธันวำคม 2565 
สนำมบินสุวรรณภูมิ 

(-/-/-) 
20.30 น.  พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ำยกำรบิน ZIPAIR 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ ZG 052 

 

30 ธันวำคม 2565 
สนำมบินนำริตะ  – อิบำรำกิ (1.30 ชม.) – ศำลเจ้ำโอรำไรอิไซซำกิ– เสำโทริแห่งคำมิอิโซะ –  

ตลำดปลำโออำไร – เมืองเซนได (3.30 ชม.) – เทศกำลประดับไฟ SENDAI Hikari no Pageant – เข้ำโรงแรม 
(-/L/-) 

07.25 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ LOCAL GUIDE รอรับท่ำนที่

สนำมบิน 

 น าท่านเดินทางสู่  เมืองอิบำรำกิ  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จังหวัดแห่งสีสันใกลโ้ตเกียวที่

เที่ยวไดทุ้กฤดู มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเสน่หใ์น

แบบของอิบารากิที่จะต้องจดจ าให้ขึน้ใจกับดินแดน

เปล่ียนสีไดแ้ห่งนี ้มีพืน้ท่ีกวา้งใหญ่และเต็มไปดว้ยความ

หลากหลายทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม 

และแหล่งท่องเที่ยวที่  น่าสนใจมากมายไม่แพจ้ังหวัด

อื่นๆ ในภมูิภาคคนัโตเลยทีเดียว จากนัน้น าท่านเดินทาง

สู่ ศำลเจ้ำโออำไรอิโซซำกิ (Oarai Isosaki Shrine) 

สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 856 เป็  นที่ประดิษฐานของเทพเจา้

โอนามุจิโนะมิโกโตะ (Onamuchi no Mikoto) และเทพ

เจ้าสุคุนาฮิ โคนะโนะมิ โก โตะ  (Sukunahikona no 

Mikoto) ว่ากันว่าเทพเจ้าทั้งสองเป็นผู้น าความอุดม

สมบูรณแ์ละความมั่งคั่งมาใหป้ระเทศญ่ีปุ่ น ผูค้นที่แวะ

เวียนมายงัศาลเจา้แห่งนีม้ักจะขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง

และหายจากโรคภัยมากที่สุด หรือไม่ก็ขอใหม้ีความสขุ

ในการด า เนินชีวิต สมหวังในเรื่องการแต่งงาน มี

คุณธรรมและปัญญา ขอพรแกปี้ชง นอกจากนีย้ังมีการ

จัดเทศกาลต่างๆ ตลอดปี รวมถึงจัดงานแต่งงาน งาน

สวดส่งวิญญาณ ฯลฯ น าท่านรบัพลงังานบวก ณ เสำโท



 
 

 
 
 
 

ริแห่งคำมิอิโซะ (Kamiiso no Torii) โทริอิสีเทาที่นิ่งสงบ บนโขดหินท่ามกลางฟองคล่ืนสีขาวที่สาดกระเซ็น ซึ่งเป็นที่

ประดิษฐานของเทพเจา้โอนามจุิโนะมิโคโตะ และ เทพ

เจา้สคุนุะฮิโคนะโนะมิโคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต่ 29 ธันวาคม 

ค.ศ.856 รวมทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึน้ที่มี

ชื่อเสียง มีนักท่องเที่ย  วมากมายมาเฝ้าคอยเพื่อเก็บ

ภาพช่วงเวลาที่แสงตะวนัสาดส่องขึน้สู่ขอบฟ้า จากนัน้ 

ออกเดินทางสู่ ตลำดปลำโออำไร (Oaraicho) ท่าน

สามารถอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ส่งตรงมาจาก

ท่าเรือประมงโออาไร อาทิ ขา้วหนา้ปลาดิบ หรืออาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากนีย้ังมีอาหารทะเลตากแหง้ที่ท  าเองโดย

ชาวประมง ซึ่งเหมาะส าหรบัเป็นของฝากอีกดว้ย  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) JAPAN SET 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยำง ิและ

ยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของ ภูมิภำคโทโฮคุได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมี

สวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่รม่รื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัหลากหลายทัง้ปราสาท 

วดัวาอาราม หา้งสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้

รา้นอาหารต่างๆ อีกมากมาย น าท่านชม “Sendai Hik  

ari no Pageant” คื อ ง ำ น แ ส ด ง ป ร ะ ดั บ ไ ฟ 

(Illumination) ที่มีชื่อเสียงของเมืองเซนได จงัหวดัมิยะงิ 

ซึ่งจะจดัในช่วงเดือนธันวาคมของทกุปีและปีนีเ้ป็นครัง้ที่ 

31 ว่ากันว่าเป็นงานที่มีขนาดสเกลใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น

และมีผูค้นมาชมงานกว่า 2 ลา้น 8 แสนคน.. ทางเดิน 700 เมตรของโจเซนจิ(Jozenji) ซึ่งเป็นสถานที่จดังานจะถูกจดั

แสดงไฟ ตน้เซลโคว่าตลอดสองขา้งทางจะถกูตกแต่งดว้ยดวงไฟกว่า 6 แสนดวง ราวกบัเป็นสายธารดวงดาวล่องลอยบน

ฟ้ากระพรบิส่องแสงยามค ่าคืนยาวออกไปสดุลกูหูลกูตา.. นอกจากบรเิวณสถานท่ีจดังานแลว้ บรเิวณโดยรอบก็มีการจดั

งานอย่างไลทอ์พั ครสิตม์าสและอีกมากมายในช่วงเวลาเดียวกนั จึงท าใหบ้รรยากาศทัง้เมืองดคูรกึครืน้ไปหมด 

เย็น อิสระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 

ทีพ่ัก   THE WESTIN SENDAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

31 ธันวำคม 2565 
กินซังออนเซ็น (อิสระแช่ออนเซ็นตำมอัธยำศัย) – ล่องเรือชมอ่ำวมัตสึชิม่ำ 50 นำท ี(รวมค่ำล่องเรือ) –  

เซนได – Sendai Izumi Premium Outlet – เข้ำโรงแรม 
(B/L/-) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 
จากนั้นน าท่านเดินเล่น ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan 

Onsen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมู่บา้น
ออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี 
โดยหมู่บา้นนีเ้ดิมที เป็นหมู่บา้นเหมืองแร่มาก่อน หลัง
ปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอ
ย่างเดียว ที่นี่ประกอบด้วย เรียวกังมากมายสไตล์
ตะวันตกที่สรา้งจากไม้หลายชั้น ได้รับการปลูกสรา้ง
ตัง้แต่ปลายสมยัไทโชถึงโชวะตอนตน้ สามารถสมัผสักบั
ภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนยุคเก่า 
(ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ที่ 500-3000 เยน 
ทัง้นีข้ึน้อยู่สถานที่บริการ) น าท่านเดินทางสู่ มัตสึชิม่ำ
( Matsushima)  เ ป็ น เ มื อ ง ท า ง ช า ย ฝ่ั ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได น าท่านล่องเรือ
อ่ำวมัตสึชิม่ำ ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่
งดงามที่สดุในญ่ีปุ่ น ที่มีเกาะนอ้ยใหญ่อยู่มากมาย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร (3) 
JAPAN SET 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซนได (Sendai) 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอำทเ์ล็ท  (Sendai-Izumi Premium Outlets) ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้

แบรนดงัอย่างจใุจ กบัศนูยร์วมรา้นแบรนดช์ื่อดงัต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

เย็น อิสระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 

ทีพ่ัก   THE WESTIN SENDAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

1 มกรำคม 2566 
ภูเขำซำโอะ (น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำ) – หมู่บ้ำนสุนัขจิง้จอกซำโอะ – เมืองสึกุบะ (3.30 ชม.) –  

ศำลเจ้ำสึกุบะ – อิออนมอลล–์ เข้ำโรงแรม 
(B/L/-) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (4) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขำซำโอะ (Mount Zao) 

เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ เ ป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง 

Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ น าท่าน น่ัง

กระเช้ำลอยฟ้ำซำโอะ (Zao Ropeway) ที่จะพาคุณ

ไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ 

ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลมุทั่วพืน้ที่เป็นสีขาวโพลน 

ชมปีศาจหิมะ (Ice Monster) ซึ่งเป็นน า้แข็งที่เกิ  ดจาก

จะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ 

พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคลา้ยกบัปีศาจ น าท่านเดินทางสู่ 

หมู่บ้ำนสุนัขจิง้จอกซำโอะ (Zao Kitsune mura) Zao 

Kitsune mura รวบรวมเอาสนุกัจิง้จอกหลายหลายสาย

พนัธ ์หลากสี ที่ญ่ีปุ่ นนัน้เชื่อว่าจิง้จอกเป็นผูส่้งสารของ 

Inari Okami เทพเจา้ชินโตดา้นความอุดมสมบูรณ ์ท่ีนี่

แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสตัวท์ี่อยู่ในกรง มีทัง้ แพะ 

แกะ กระต่าย มา้ สุนัขจิง้จอก ซึ่งสามารถใหอ้าหารได ้

กับโซนเปิดที่มีจิง้จอกเดินไปมา อิสระใหท้่านชมความ

น่ารกั ข้อควรระวัง เนื่องจากสนุขัจิง้จอกถึงจะเป็นแบบ

เลีย้ง แต่บางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังนั้น ควร

ปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่ของ

หมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครดั และหากตอ้งการถ่ายรูป

หรือสัมผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่หรืออยู่

ในสายตาเจา้หนา้ที่ทกุครัง้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของ

ตวันกัท่องเที่ยวเอง 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (5) JAPAN SET 



 
 

 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่  ศำลเจ้ำสึคุบะ  ซังเป็นศูนย์รวม

พลงังานที่ช่วยดลบนัดาลความสมัพนัธท์ี่ดี ภูเขาสึคบุะ

ทั้งลูกท าหน้าที่เป็นวัตถุแห่งการสักการะบูชาส าหรับ

ศาลเจ้าสึคุบะซัง  ซึ่ งมีชื่ อ เ สียงด้านสัมพันธ์ที่ สม

ปรารถนา ชีวิตคู่ที่สขุสมกลมเกลียว ความปลอดภยัของ

ครอบครวั และการมีบุตร ศาลเจา้  แห่งนีม้ีประวัติอัน

โดดเด่นยาวนานรว่ม 3,000 ปี และมีพืน้ท่ีรว่ม 370 เฮค

เตอร ์ตัง้แต่โถงสกัการะท่ีกลางภเูขา ไปจนถึงยอดเขา ใกล้ๆ  กบัศาลเจา้เป็นแหล่งน า้พรุอ้นซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมจ านวน

มากเรียงรายอยู่บนถนนสคึบุะซงัออนเซ็น เพื่อใหท้่านสามารถเพลิดเพลินกบัการแช่บ่อน า้พุรอ้นและการปีนเขา ที่ภเูขาสึ

คุบะแห่งนีม้ีส่ิงต่างๆ ใหช้มและกิจกรรมใหท้ ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมทศันียภาพอนัสวยงาม จนถึงการไปเยี่ยม

ชมศาลเจา้ และผ่อนคลายกบัการแช่น า้พรุอ้น สมควรแก่เวลาน าท่านแวะชอ้ปป้ิง “อิออน พลำซ่ำ” ศูนยร์วมแห่งสินคา้

ชัน้น านานาชนิด สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกับการ “เลือกชม

และซือ้” สินคา้ที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบา้นไดต้ามอธัยาศยั 

เย็น อิสระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 

ทีพ่ัก   DAIWA ROYNET HOTEL TSUKUBA หรือเทยีบเท่ำ 
 

2 มกรำคม 2566 
เมืองชิบะ (1 ชม.) – Tokyo Disney Sea (รวมค่ำเขำ้สวนสนุก)  

(B/-/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 
 

อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันและเย็นตำมอธัยำศัย 
 
 น า ท่ า น เ ดิ นท า ง สู่  โ ต เ กี ย ว ดิ ส นี ย์ ซี  ( Tokyo 

DisneySea) เป็นโครงการที่เกิดขึน้ในส่วนต่อขยายของ 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์รีสอร์ต (Tokyo Disney Resort) 

ตัง้อยู่ที่ เมืองอูรายาซุ จังหวัดชิบะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย

การออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายและ

ต านานแห่งทอ้งทะเล ท่ีผสมผสานทั้งความโรแมนติก

และความตื่นเตน้ทา้ทาย มีแนวคิดหลกัๆ เก่ียวกบัน า้ เช่น เมืองเวนีส ล าธารน า้ ทะเล เรือไททานิก ถ า้ใตน้ า้ในปล่องภเูขา

ไฟ เมืองในป่าดิบชืน้แถบอเมรกิากลาง เงือกและเมืองบาดาล เป็นตน้ 

โตเกียวดิสนียซ์ี มีโซนหลกัๆ ที่น่าสนใจ 7 โซน ไดแ้ก่  

• เมืองลบัแลสามเหล่ียมปากแม่น า้ (Lost river delta) 

• ชายทะเลฝ่ังอาหรบั (Arabian Coast) 



 
 

 
 
 
 

• ทะเลสาบนางเงือก (Mermaid Lagoon) 

• เกาะลกึลบั (Mysterious Island) 

• รมิน า้ฝ่ังอเมรกิา (American Waterfront) 

• เมืองเรือแห่งการคน้พบ (Port Discovery) 

• ท่าเรือเมดิเตอรเ์รเนียน (Mediterranean Harbor) 

 

ทีพ่ัก   MYSTAYS PREMIER NARITA หรือเทยีบเท่ำ 
 

3 มกรำคม 2566 
วัดนำริตะซัง – ถนนช้อปป้ิง  โอโมเตะซังโดะ นำริตะ – สนำมบินนำริตะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

(B/-/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7) 
 

อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดนำริตะซัง (Naritasan) เป็นวดัพทุธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนารติะ สรา้งขึน้ใน

ปี 940 จากนัน้น าท่านเดิน ถนนช้อปป้ิง  โอโมเตะซังโดะ นำริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยรา้นค้าต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม 

รา้นอาหาร และรา้นของที่ระลกึ ซึ่งเปิดบรกิารใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ  
16.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสารการบิน ZIPAIR เที่ยวบินที่ ZG 051 
22.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดิภาพ 

....................................................................... 
 

หมำยเหตุ :  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำและรำยกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, 
ภัยธรรมชำติ, กำรเมือง, กำรประท้วง, กำรจรำจร, กำรยกเลิกหรือเลื่อนของสำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
ซ่ึงจะค ำนึงถึงผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภัยของลูกค้ำเป็นส ำคัญ โดยให้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่ำน้ัน อีกทัง้ข้อสรุป
และข้อตัดสินใดๆของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิน้สุดสมบูรณ ์



 
 

 
 
 
 

ใบเสนออัตรำคำ่บริกำรทัวรท่์องเทีย่ว ณ ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว-เซนได) 6 วัน 4 คืน 

 

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

            บรษิัท ยนูิไทยทรปิ จ ากดั ขอน าเสนอคา่ใชจ้า่ยและคา่บรกิาร การเดินทางส าหรบัท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ น (โตเกียว-เซนได) 6 วนั 4 

คืน เดินทางระหวา่ง 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 จ านวนผูเ้ดินทางอย่างนอ้ยผูใ้หญ่ 21 ท่าน ขึน้ไปดงัมีรายละเอียดดงันี ้

 

อัตรำค่ำบรกิำร :  

รูปแบบกำรเข้ำพัก รำคำ/ท่ำน 

รำคำทัวร ์ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 - 3 ท่ำน 50,000 

รำคำทัวร ์เด็กทำรก อำยุไม่เกิน 2 ปี  ฟร ี

พักเดี่ยว เพ่ิมท่ำนละ 16,900 

***อตัราดงักล่าวเป็นการค านวณตน้ทนุ โดยคิดค านวณจากผูเ้ดินทางอย่างนอ้ยผูใ้หญ่ 21 ท่าน อีกทัง้ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจาก
จ านวนผูเ้ดินทางที่ไดร้ะบไุว ้ 
 
อัตรำดังกล่ำวประกอบด้วย 

•    มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นผูช้  านาญเสน้ทางคอยดแูลตลอดการเดินทางในต่างประเทศ LOCAL GUIDE 

•    ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 

•    ค่ารถปรบัอากาศตลอดการเดินทางที่ระบ ุ MEDIUM BUS 27 ทีน่ั่ง 

•    หมอนรองคอ ท่านละ 1 ใบ 

•    Sim ส าหรบัใชอ้ินเตอรเ์น็ต ในญ่ีปุ่ น ท่านละ 1 เบอร ์

•    Universal Adapter ท่านละ 1 อนั 

•    ค่าที่พกัโรงแรมมาตรฐานตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน) หากท่านที่ตอ้งการหอ้งพกัเดี่ยวช าระเพิ่มตามรายการ 

•    ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ  

•    ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 

บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

อัตรำดังกล่ำวไม่รวม  

•    ค่าบตัรโดยสารของสายการบิน ZIPAIR ที่นั่งชัน้ประหยดั เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะตามเสน้ทางตามรายการ รวมค่าสนามบินทกุแห่ง

ที่มี ภาษีน า้มนั และค่าประกนัวินาศภยัตามระเบียบสายการบิน ซึ่งเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ีเสนอราคา 7 พฤศจิกายน 2565 ทางบรษิัท ฯ 



 
 

 
 
 
 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคา ***หากอตัราดงักล่าวนีม้ีการเปล่ียนแปลง ณ วนัออกบตัรโดยสาร โดยเป็นอตัราที่สายการบินเรียกเก็บตาม

จรงิ***   

•    เจา้หนา้ที่บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกที่สนามบินสวุรรณภมูิ 

•    มคัคเุทศกบ์รรยายไทยผูช้  านาญเสน้ทางเดินทางจากประเทศไทยคอยดแูลตลอดการเดินทาง 

•    ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรตรวจโควิด ทัง้ RT-PCR และ ATK 

•    ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

•    วีซ่าท่องเที่ยวญ่ีปุ่ น (Single Visit) 

•    ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

•    ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

•    ส าหรบัราคานีบ้รษิัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 

•    สายการบินอาจมีการเรียกเก็บภาษีน า้มนัเพิ่มเติมอีก!!!!! 

 
เงือ่นไขกำรจองทัวรแ์ละกำรช ำระเงนิ  

•    กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ าจ านวน …. บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากยืนยนัการเดินทาง หรือก่อนหนา้นัน้ขึน้อยู่กบั
ทางบรษิัท และขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวนัหยดุต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเรว็กว่าปกติ 

•    ค่าทวัรส่์วนที่เหลือ บริษัท ฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัหรือก่อนหนา้นัน้โดยขีน้อยู่กับช่วงเวลาที่ท่าน
เดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวนัหยดุต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเรว็กว่าปกติ โดยท่านช าระเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเป็นเช็ค
เงินสด (Cashier cheque) ในนามบรษิัท ยนูิทยทรปิ จ ากดั   
 
เงือ่นไขเกี่ยวกับกำรยกเลิก 

•    หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบรษิัทก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง หาก
เป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเนื่อง 

•    หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกว่าวนั ดงักล่าว เนื่องจากทางบรษิัท ฯ มีค่าใชจ้่ายที่ไดช้ าระล่วงหนา้ไปแลว้จ านวนมาก  

•    ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินทัง้หมด หรือบางส่วนตามท่ีเกิดค่าใชจ้่ายขึน้จรงิ   
**กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด** 
 
หมำยเหตุ  

•    บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าบรกิาร กรณีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า
ขัน้ต ่าที่ระบใุนเอกสาร  

•    รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 
 

 
 
 
 

•    ราคานีค้  านวณจากตน้ทุน ของค่าใชจ้่ายส าหรบัท่องเท่ียว และโรงแรมตามราคาปัจจุบนั หากราคาปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตามสถานการณด์งักล่าว 

•    บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

•    หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่านไดช้ าระไว้
แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ
เรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้รกิารนัน้ท่ีทางทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีก่อนยืนยนัการเดินทาง  

•    กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ์ื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรบั
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

•    มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

•    บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่ งผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจ
คนเขา้ เมืองพิจารณาแลว้ 
 
 

 
 


