 สะดวกสบายด้วยการบินไทยเช่าเหมาลาบินตรงสู่เมืองเซนได
พร้อมรับการบริการแบบ Full Services ของสายการบินไทย
 ประทับใจกับการต้อนรับของแต่ละเมืองในภูมิภาคโทโฮขุ
 สัมผัสประสบการณ์การล่องเรือทีห่ ุบเขาเกบิเคอันสวยงาม
 ชมความน่ารักของสุนัขจิง้ จอกอย่างใกล้ชดิ ณ Fox Village
 ขึ้น Ropeway เพื่อชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในฤดู
หนาวกับปีศาจหิมะ Snow Monster
 บริการแผ่นร้อนให้ทา่ นได้สนุกสนานกับหิมะอย่างเต็มที่
 Free WIFI On Bus ตลอดการเส้นทาง
พิเศษบริการชาร้อน กาแฟญี่ปนุ่ และขนม ตลอดการเดินทางบนรถบัส

เดินทาง 29 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62

1

วันที่ 29 ธ.ค. 61 กรุงเทพ ฯ
21.30

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศขาออก บริเวณประตู 1 เคาน์เตอร์ B โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 30 ธ.ค. 61
00.50
08.35

เที่ยง

เซนได – ล่องเรือ – หมูบ่ า้ นโอคุระ

ออกเดินทางสู่สนามบินเซนไดโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 8120
(Charter Flight)
เดินทางถึงสนามบินเซนได หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทาง
ศุลกากรรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค คาว่า "เกบิ" (Geibi) หมายถึง "จมูกราชสีห์"
สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหินผาที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปและหินรูป"เกบิ"นี่เองที่
เป็นที่มาของชื่อ"เกบิเค"แห่งนี้ขึ้นชื่อในการมาชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี
แต่การมาเยี่ยมชมในฤดูอื่นก็ยังให้ทัศนียภาพที่สวยงามแตกต่างไม่แพ้กัน

สาหรับการล่องเรือ นายเรือขับร้องเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณประเภทหนึ่งของ
ญี่ปุ่นเพลง “เกบิโอยวาเกะ” อันลือชื่อของเกบิเคที่ช่วงท้ายของการล่องเรือนาย
เรือจะใช้ไม้พายถ่อเรือไปพลางร้องเพลงด้วยเสียงทรงพลังฟังไพเราะยิ่ง
เสียงเพลงเรือที่กังวานก้อง ไปทั่วหุบเขาอันงดงามสร้างบรรยากาศ ของญี่ปุ่น
ดั้งเดิมอบอวลไปทั่วบริเวณ
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยเมนูสุกี้ยากี้เนื้อวัว หรือชุดเนื้อหมู
แสนนุ่มให้ท่านเลือกรับประทาน

2

จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง หมูบ่ า้ นโอคุระ จังหวัด ยะมะกะตะ สัมผัสกับ
บรรยากาศของญี่ปุ่นโบราณ ที่มีรถลากและคนพื้นเมืองสวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ
เดินเล่นให้เห็นบนถนน ซึ่งเรียงรายไปด้วยโรงแรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม

แหล่งน้าพุร้อน Hijiori Onsen นี้มีประวัตินานกว่า 1,200ปี มีชื่อเสียงด้านการ
รักษาโรคไขข้อกระดูก

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พักภายในหมู่บ้าน Hijiori Onsen

3

ค่า

รับประทานอาหารที่โรงแรมที่พัก โดยวัตถุดิบที่นามาปรุงล้วนแล้วแต่เป็นของ
ขึ้นชื่อตาม ฤดูกาลที่ผ่านการปรุงรสให้พอเหมาะและจัดแต่งที่สวยงามและขึ้น
ชื่อของยามากาตะ

ก่อนเข้านอนให้ท่านได้เข้าแช่น้าแร่ออนเซนเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและ
สุขภาพดี การแช่ออนเซ็นนี้เพื่อช่วยผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
และคุณสมบัติของน้าแร่ที่นี่ยังช่วย ลดอาการปวดกล้ามเนื้อและรักษากระดูกได้
อีกด้วย พิเศษ! ท่านสามารถนุ่งผ้าเช็ดตัวลงแช่ออนเซ็นได้

วันที่ 31 ธ.ค. 61
07.00

กินซัง ออนเซ็น – ZAO ROPEWAY

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เมืองน้าพุร้อนในหุบเขาที่มปี ระวัติยาวนานนับ
พันปี พร้อมจิบน้าชาและของหวานภายในหมู่บ้านกินซังออนเซ็น

4

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางขึ้น ยอดเขา ZAO ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ของ
เทือกเขา ZAO เทือกเขาที่สวยงามเลื่องชื่อในแถบภาคะวันออกเฉียงเหนือของ
ญี่ปุ่น มีความสูงถึง 1,700 เมตร จากระดับน้าทะเล

นาท่านขึ้น ROPEWAY เพื่อชมทัศนียภาพของเทือกเขา และระหว่างทางขึ้นเขาจะมี
ต้นสนที่ถูกหิมะปกคลุมในฤดูหนาวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ต้นสนที่เคย
เขียวขจีกลายเป็น SNOW MONSTER ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะ เมื่อ
ได้ชมยามพระอาทิตย์อัศดงจะมีแสงสีตกกระทบต้นสนเหล่านั้นจนเกิดบรรยากาศ
ประดุจดังได้ชมการชุมนุมของเหล่าปีศาจหิมะ

5

นาท่านเข้าพักโรงแรม Kameya Tsuruoka Yamagata หรือเทียบเท่า

ค่า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

ก่อนเข้านอนให้ท่านได้เข้าแช่น้าแร่ออนเซนเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
และสุขภาพดี การแช่ออนเซ็นนี้เพื่อช่วยผ่อนคลาย

วันที่ 01 ม.ค. 62 หมูบ่ า้ นจิง้ จอก – อ่าวมัตสึชมิ า่ – คามาอิชิ
07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
6

นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นจิง้ จอก เพาะเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกมากกว่า 100 ตัว แบบปล่อย
ตามธรรมชาติในพื้นที่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทาให้สามารถเห็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
สุนัขจิ้งจอกได้โดยไม่ต้องผ่านซี่กรง

นาท่านเดินทางสู่ อ่าวมัตสึชิม่า ที่ได้รับการยกย่องว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุดหนึ่งในสาม
ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมทีม่ ีรสชาติดีในอันดับต้นๆของญี่ปุ่น

7

เที่ยง

บริการท่านแบบไม่อั้นด้วยเมนูหอยนางรมที่อร่อยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

จากนั้นนาท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมคามาอิชิ (Kamaishi Daikannon) เป็นรูปปั้นสีขาวสูง
48.5 เมตร สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1970 ตั้งอยู่บนคาบสมุทรทางใต้ของเมืองคามาอิชิ
(Kamaishi) ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมกาลังยืนถือปลาหันหน้าออกสู่ทะเล เพื่อดูแลชาวประมงใน
เมืองคามาอิชิให้จับปลาได้จานวนมาก

8

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเนื้อย่างแสนอร่อย

นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม ANA Holiday Inn Hotel Sendai หรือเทียบเท่า

วันที่ 02 ธ.ค. 62
07.00

อิสระช้อปปิง้ เต็มวัน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

อิสระช้อปปิ้งภายในเมืองเช่นท่านสามารถเดินช้อปปิ้งได้บริเวณห้างสรรพสินค้า
ที่ไม่ไกลจากโรงแรมหรือตรงสถานีรถไฟ JR Sendai ซึ่งเป็นสถานีใหญ่ที่ราย
ล้อมไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนามีผู้คนเดินเยอะ ทั้งในสถานี และ
รอบๆสถานีก็จะเต็มไปด้วย ร้านอาหารมากมาย โดยระหว่างโรงแรมและห้าง
จะมี Skywalk เชื่อมถึงกันทาให้สะดวกในการเดินทาง

9

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างสะดวกสบาย
หรือท่านสามารถช้อปปิ้งที่ถนนชื่อว่า Ichibancho Shopping Arcade ถนนยาว 3-4
บล็อกทั้งสองข้างเป็นร้านขายของ มีตั้งแต่ร้านขนม ร้านน้า ร้านขายเครื่องสาอางค์
เสื้อผ้า กระเป๋า ไปจนถึงร้านรองเท้าดัง ABC mart จากนั้นนัดเจอที่จุดนัดพบเพื่อ
รับประทานอาหารเย็น

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยชาบูวากิวญี่ปุ่นเลิศรสที่เติมได้อย่าง
ไม่อั้น

นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม ANA Holiday Inn Hotel Sendai หรือเทียบเท่า

วันที่ 03 ม.ค. 62 เซนได – กรุงเทพฯ
07.00
10.30
15.35

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเช้าได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเซนได
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน TG 8123
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

***การเดินทางท่องเที่ยวนี้เป็นการเดินทางชมธรรมชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการในกรณีที่เกิด
อากาศเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ โดยมิคาดคิดทั้งนี้บริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของทุกท่านเป็นสาคัญ***
10

อัตราค่าบริการ
เด็กอายุตากว่
่ า 12 ปี เด็กอายุตากว่
่ า 6 ปี
ผูใ้ หญ่ทา่ นละ
พักห้องเดีย่ ว
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62
มีเตียง
ไม่มเี ตียง
(พักห้องละ 2ท่าน)
เพิม่
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ออกเดินทาง 25 ท่านขึน้
ไป

59,900 บาท

55,900 บาท

53,900 บาท

8,900 บาท

อัตราค่าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย (TG)
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าผันผวนราคาน้ามันตามภาวะตลาดโลก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเรียกเก็บเพิ่มโดยสาย
การบิน โดยทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสาหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้าหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม
หากน้าหนักหรือจานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสาย
การบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 74 ปี
หากผู้เอาประกันภัยอายุต่ากว่า 15 ปี หรือระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจานวนเงิน
ประกัน)
ค่ามัคคุเทศก์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่รวม:
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ (หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าขนกระเป๋า ณ สนามบินทุกแห่ง และ โรงแรมที่พัก

การสารองการเดินทาง:
1.

บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจาก
ทางบริษัทภายใน 3 วัน
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2.

ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ
มิฉะนั้นจะถือว่าการสารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วน
เป็นค่าดาเนินการ

เงือ่ นไข:
1.

2.

คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
หรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

การยกเลิก:
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต้องเมื่อได้แฟกซ์ หรืออีเมล์การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้นไป

คืนเงินทั้งหมด

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วันทาการ

เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของ
ราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลา
ที่จองได้การยกเลิกการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผด
ชอบของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจา หรือ ซื้อขายแบบมี
เงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA
FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

หากท่ านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่ อ โทร. 02-026-3372
เลขที่ 3 อาคารพร้ อมพันธุ์ 3 ยูนิต 411-414 ชั้ น 4 ซอยลาดพร้ าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ
E-mail : worldprotravel@yahoo.com www.worldprotravel.com
โทร.(66) 2-026-3372 แฟกซ์ (66) 2-024-6698
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