
ขอน ำท่ำนเหิรฟ้ำท่องเที่ยว “ประเทศญ่ีปุ่น 06 วัน 04 คืน” 
ดินแดนอำทติย์อุทยั และนักรบซำมูไรหลำกหลำยด้วยวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทยอินเตอร์ (TG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก (05 พ.ย. 61) กรุงเทพฯ – เซนได   
21.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ทศันาจร สำยกำรบินไทยอินเตอร์ 
(TG) GATE 2 COUNTER C ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น 
23.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น โดย TG – 626 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจบั** 

  ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
วันที่สอง (06 พ.ย. 61)  เซนได – ภเูขำอะทะดะ – ตุ๊กตำโคเคชิ – สึจิยุออนเซน    
07.30 น. ถึงสนามบินสนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสอืเดินทางและพิธีการ
ศลุกากรเรียบร้อยแล้ว แวะเปลีย่นเคร่ืองท่ีสนามบิน 
เช้า  น าท่านแวะชม(จากภายนอก) ซำกปรำสำทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือท่ี
เรียกว่า “AOBA CASTLE (青葉城)” เน่ืองจากวา่ตวัปราสาทจริงๆ นัน้ได้ถูกท าลายไปแล้วและไม่ได้มีการ
สร้างขึน้ใหม่เหมือนกบัปราสาทบางแหง่ของญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีจึงมีเพียงลานกว้างๆ แต่บนหินแต่ละจุดนัน้ก็มีแผ่นเหล็ก
สลกับอกวา่ตอนนีเ้ราอยูห้่องไหนของปราสาทในสมยัก่อน  
  แวะถ่ าย รูป  อนุสำวรีย์ของท่ ำนไดเมี ยว  (ต าแหน่งเจ้า เมืองในสมั ยก่ อน ) DATE 
MASAMUNE (伊達 政宗) ผู้ มีฉายาวา่ ‘มงักรตาเดียว’ เรียกวา่เป็นคนท่ีมีความสนใจทางด้านการทตูและ
เทคโนโลยีของชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก ซึ่งท่ีน่ี เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกท่ี
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น าท่านเดินทางสู ่จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจงัหวดัหนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ นซึง่ตัง้อยูใ่น
ภมิูภาคโทโฮคุ (TOHOKU) จุดเดน่ของจงัหวดันีท่ี้ท าให้ใครๆ ก็หลงรักก็นา่จะเป็นเพราะท่ีน่ีมีการผสมผสานท่ีลง
ตวัระหวา่งธรรมชาติท่ีสวยงามสมบูรณ์กบัวฒันธรรมและประเพณีท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น นอกจากนีท่ี้จังหวดัแหง่นีก็้
ยงัมีอากาศท่ีบริสทุธ์ิ มีความสงบในแบบท่ีเราไม่อาจหาได้จากในเมืองใหญ่ๆ  



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดินทางสู ่MOUNT ADATARA หรือภูเขา ADATARA ซึ่งเป็นอีกภูเขาหนึ่งท่ีมีช่ือเสียง
ของ FUKUSHIMA และได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 100 แหง่ ของภเูขาท่ีดีท่ีสดุในญ่ีปุ่ นและถือเป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลีย่นสีแบบนี ้เพราะตามเส้นทางท่ีไตข่ึน้ไปบน
ภเูขานัน้มีความสวยงามอย่างมาก น าท่านนัง่กระเช้าขึน้ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสท่ีีปกคุลมไปด้วยสีแดงสี
เหลอืงและสเีขียวสลบักนัไปทัว่ทัง้ภเูขาอยา่งสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
  ทดลองท าตุ๊กตาโคเคชิฉบบัออริจินลัท่ีมีเพียงตวัเดียวในโลกกันดีกว่า กลา่วกันวา่ตุ๊กตาโคเคชิ 
(KOKESHI DOLL) ท่ีเราได้เพ้นท์เองนัน้มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจ้าตัวคนเพ้นท์อย่างน่า
ประหลาดใจ หากได้ลองแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตำโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้ดัง้เดิม
ของญ่ีปุ่ นท่ีมีหวักลมล าตวัทรงกระบอก มีลายเพ้นท์ใบหน้าและลวดลายตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
   
  แล้วน าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัท่ี เมืองสจิึยุออนเซ็น เมืองออนเซ็นท่ีถูกโอบล้อมไปด้วยป่าไม้ซึ่ง
อยู่ในเขตอุทยานบนัไดอาซาฮี ภายในเมืองอออนเซ็นแห่งนี ้มีบ่อออนเซ็นแช่เท้าฟรีถึง 4 แห่ง ส าหรับท่านท่ีไม่
สะดวกแช่ออนเซ็นก็สามารถลองออนเซ็ทเท้ากนัได้ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ลองแช่ออนเซน การแช่น า้แร่ร้อนธรรมชาติของญ่ีปุ่ น ถือเป็น
วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ นท่ีนิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าการแช่น า้ร้อนนัน้นอกจากจะท าให้
เลอืดลมหมนุเวียนดีแล้ว ยงัท าให้ผิวพรรณผดุผอ่งอีกด้วย 
  พกัท่ี   SANSUISO RYOKAN (เรียวกงัซนัซุยโซ)         หรือเทียบเทา่ 
วันที่สำม (07พ.ย. 62) สึจิยุออนเซน – ทะเลสำบโกชิคินุมะ – วัดเอ็นโซจิ - ปรำสำทสึรุงะ –  

หมู่บ้ำนโบรำณโออุจิจูคุ – โอคำวะโซ      
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  พิเศษส ำหรับฤดูใบไม้เปล่ียนสี !!! 
  น าทา่นเดินทางสู ่บึง 5 สี GOSHIKINUMA (โกชิกินมุะ) แหง่จงัหวดั FUKUSHIMA เป็นบอ่น า้
ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติโดยมีทัง้หมด 9 บ่อด้วยกัน!! และด้วยความท่ีสถานท่ีแห่งนีมี้ความสวยงามมาก ดังนัน้
ทางประเทศญ่ีปุ่ นก็เลยจดัท าเส้นทางการเดินศกึษาธรรมชาติท่ีให้เราสามารถเดินผา่นทัง้ 9 บอ่ได้ 
 
 
 
   
 



จากนัน้น าทา่นสู ่วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึ่งในวดัเก่าแก่และมีช่ือเสยีงของจงัหวดัฟุกชิุมะ 
โดยวดัแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีสร้างขึน้มาตัง้แต่ 1,200 ปีก่อนและสร้างขึน้จากไม้ทัง้หมด นอกจากนีว้ดัแหง่นีย้งัตัง้อยูบ่น
เนินเขาเล็กๆ ท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น า้ TADAMI (ทาดามิ) ได้แบบพาโนรามา รวมทัง้ยงัเป็น
สถานท่ีท่ีให้ก าเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อยา่งเจ้าววัแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ) 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ ให้ทา่นได้ลองรับประทานข้าวหน้าหมทูอดสตูร
ยานาอิสอุันแสนอร่อย ด้วยเนือ้หมคู าโตกรอบนอกนุม่ในเนือ้ฉ ่า กบัข้าวสวยร้อนๆ ราดด้วยซ้อสสตูรพิเศษแบบ
ฉบบัยานาอิสรุสชาดไม่เหมือนใคร 
บา่ย  น าท่านชม หนึ่งในปราสาทท่ีเก่าแก่ของประเทศญ่ีปุ่ น “ปรำสำท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือ
ปราสาทนกกระเรียน” ปราสาทแหง่นีเ้ป็นปราสาทท่ีมีความเก่ียวข้องกบัซามไูรกลุม่เสอืขาว BYAKKOTAI ซามไูร
กลุม่สดุท้ายของประเทศญ่ีปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
  น าท่านสู่ หมู่ บ้ำนญ่ีปุ่ นโบรำณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บ้านญ่ีปุ่ นท่ีมีความสวยงาม
มาก และท่ีน่ีคือสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีแม้แต่คนญ่ีปุ่ นยงัมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก โดยประวติัคร่าวๆ ของหมู่บ้านนีก็้
คือในสมัยเอโดะ ถนนเส้นท่ีผ่านหน้าหมู่บ้านแห่งนีถื้อเป็นเส้นทางหลกัในการคมนาคมและการค้าท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดงันัน้หมู่บ้านแห่งนีจ้ึงกลายเป็นแหล่งท่ีพัก
ระหว่างทางท่ีได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีครบทัง้อาหารและท่ีพกั **หากทา่นมีเวลา สามารถลอง
ชิมโซบะต้นหอม ท่ีไม่มีท่ีไหนเหมือน** 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ลองแช่ออนเซน การแช่น า้แร่ร้อนธรรมชาติของญ่ีปุ่ น ถือเป็น
วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ นท่ีนิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าการแช่น า้ร้อนนัน้นอกจากจะท าให้
เลอืดลมหมนุเวียนดีแล้ว ยงัท าให้ผิวพรรณผดุผอ่งอีกด้วย 
  พกัท่ี   OOKAWASO HOTEL (โรงแรมโอคาวะโซ)         หรือเทียบเทา่ 
 
 



วันที่ ส่ี (08 พ.ย. 62) อำคำวะโซ – จุดชมวิวสะพำนดอิจิเคียวเรียว – วัดยำมำเดระ – ยะมะกะตะ    
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  ไฮไลท์ส ำหรับกำรชมใบไม้เปล่ียนสีที่ท่ำนไม่ควรพลำด 
  น าท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี บริเวณ จุดชมวิวรถไฟสำย TADAMI LINE วิวสะพำน DAIICHI 
KYOURYOU นัน้ ถือเป็นจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงเป็นอันดบัต้นๆ ของจังหวดั FUKUSHIMA และในแตล่ะวนันัน้จะ
มีนกัท่องเท่ียวและช่างภาพชาวญ่ีปุ่ นจ านวนมากมาดูความสวยงามของรถไฟขณะท่ีก าลงัวิ่งบนสะพานโดยมี
แม่น า้ท่ีกว้างใหญ่ และภเูขาท่ีสมบูรณ์เป็นฉากอยูด้่านหลงั 
  แน่นอนท่านต้องฝึกก าลงัขาในการเดินขึน้ไปยังจุดชมวิวแห่งนี ้ซึ่งรถไฟจะมาเป็นเวลา (รอบ 
09.15 น. – 09.19 น.) เพียงเท่านัน้!!! หลังจำกออกก ำลังกำยกันแล้ว เรำสมนำคุณท่ำนด้วยกำรแจก
ไอศกรีมCHARCOAL ท่ำนละ 01 แท่งให้ได้ลิม้ชิมรสให้หำยเหน่ือยกันอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
  แล้วน าท่านเดินทางสู่ เมือง โยเนซำว่ำ (YONEZAWA) จังหวดัยามางาตะ เป็นจังหวัดท่ีมี
ความหลากหลายและมีอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เต็มไปด้วยภูเขา แม่น า้ และทะเล ตัง้อยู่ในภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่ น 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ ให้ทา่นได้ลองทาน เนือ้โยเนซำว่ำ ไม่มีคนใน
ญ่ีปุ่ นคนไหนท่ีไม่ รู้จัก ช่ือ น่ี!“เนือ้ โยเนซาว่า”เป็นหนึ่งในสามของเนือ้ชัน้ เลิศท่ีน่าภาคภูมิใจของญ่ีปุ่ น 
ท่ีมีศกัด์ิศรีทดัเทียมกบัเนือ้ช่ือดงัอยา่งเนือ้โกเบและเนือ้มตัสซึากะ ด้วยความอร่อยของตวัเนือ้ ไม่วา่จะเอาไปท า
เป็นสเต็ก, ชาบูชาบู, เนือ้ยา่งหรือสกีุก็้อร่อยอยา่งไรท่ีติ! 
บา่ย  น าท่านเดินทางสู ่วัดมำยำเดระ (YAMADERA TEMPLE) วดัเก่าแก่อายุกว่า 1,000ปี ตัง้อยู่
บนภูเขา ซึ่งบริเวณแถบนีใ้นยุคเฮอัน จะนิยมสร้างวดับนภูเขา เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อพุทธศาสนาอย่าง
สงูสดุ แต่หลงัจากเหตกุารณ์สงครามภายใน และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สง่ผลให้วดัหลายแห่งได้รับความเสียหาย
เกือบหมด ยงัคงเหลือวดัยามาเดระแหง่นีท่ี้มีสภาพสมบูรณ์เหมือนเช่นอดีตทุกประการ ให้ท่านพิชิตบันไดกว่ำ 
1,015 ขัน้ เพื่อไปสูจุ่ดชมวิวด้านบนและได้ค้นพบความสงบอยา่งแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
  จากนัน้ เรามาตามรอยละคร “ดั่งดวงหฤทัย” เวอร์ชัน่ใหม่ท่ีก าลงัจะมีก าหนดฉายทางไทยทีวีสี
ช่อง 3 เร็วๆ นีซ้ึง่ถ่ายท ากนัท่ี BUNSHOKAN อาคารอิฐสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ขององักฤษ ก่อสร้างขึน้ใน
ปีไทโชท่ี 5(ค.ศ. 1916) ซึง่แตเ่ดิมในอดีตถกูใช้เป็นศาลาวา่การจังหวดั และหอประชุมสภาในปีโชวะท่ี 59 (ค.ศ. 
1984) ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น ตลอดระยะเวลานับ 10 ปี 
ตัง้แตปี่โชวะท่ี 61 ได้มีการอนุรักษ์และบูรณะอาคารให้เหมือนของเดิมมากท่ีสดุ ใกล้ๆ กนันัน้คือ ปรำสำทยำมำ
กะตะ และสวนคำโจ (KAJO PARK) สวนสาธารณะท่ีเต็มไปด้วยใบไม้เปลีย่นสใีนช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นส ี 
 
 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ลองแช่ออนเซน การแช่น า้แร่ร้อนธรรมชาติของญ่ีปุ่ น ถือเป็น

วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ นท่ีนิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าการแช่น า้ร้อนนัน้นอกจากจะท าให้
เลอืดลมหมนุเวียนดีแล้ว ยงัท าให้ผิวพรรณผดุผอ่งอีกด้วย 
  พกัท่ี   TENDO OUSHO ONSEN YAMAGATA          หรือเทียบเทา่ 
วันที่ห้ำ (09 พ.ย. 62) ยะมะกะตะ – กินซังออนเซ็น – เซนได    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าท่านสู ่หมู่บ้านสดุโรแมนติก GINZAN ONSEN  หมู่บ้านออนเซ็นเลก็ๆกลางหุบเขา ประวติั
ยาวนานกวา่ 100 ปี โดยหมู่บ้านนีเ้ดิมที เป็นหมู่บ้านเหมืองแร่มาก่อน หลงัปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็น
หมู่บ้านออนเซ็นอยา่งเดียว ได้รับความนิยมทัง้จากคนไทยและตา่งชาติ บรรยากาศหมู่บ้านท่ีเหมือนหลดุมาจาก
สมยัเอโดะ  
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านเข้าสู่ เมืองเซนได (SENDAI) เป็นเมืองใหญ่และทันสมัย แต่ความก้าวหน้าในด้าน
ต่างๆของเมืองได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างได้สมดุล แม่น า้ฮิโรเซะท่ีไหลผ่านกลาง เมืองเซนได และ ต้นเค
ยะขิท่ีเขียวชอุ่มเป็นแนวตลอดถนน เป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีนา่สนใจ ถนนท่ีมีต้นไม้เรียงราย และ สวนสาธารณะ
ใจกลางเมือง ท่ีเต็มไปด้วยสเีขียว ท าให้เซนไดได้สมญาวา่เป็นเมืองแหง่ต้นไม้ 
  น าท่านเข้าสู่ แหล่งช้อปป้ิงอิจิบันโจ ก็ยังมีต้นไม้ครอบคลุมอยู่ ห้างแห่งนีค้รอบคลุมการ
เช่ือมต่อของถนนหลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพืน้ท่ีรูปตัว T ตลอดถนนอิจิบันโจ(ICHIBANCHO)และ
ถนนชูโอโดริ(CHUO DORI) ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้าน 100 
เยน, แอปเปิล้สโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสือ้ผ้า และร้านจ าหนา่ยของท่ีระลกึ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี   SENDAI HILLS HOTEL หรือเทียบเทา่ 
วันที่หก (10 พ.ย. 62)  เซนได – กรุงเทพฯ     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เช็คเอาท์จากโรงแรมท่ีพกั น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
11.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG – 627  
16.05 น. ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 
  

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ  

2 ทำ่น 
 

รำคำตอ่ 01 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ  

12 ปี พักกบัผูใ้หญ่  
2 ทำ่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ  

12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่  

ทำ่นละ 

 

05 พ.ย. – 10 พ.ย.  47,500 45,500 39,500 9,000 

19 พ.ย. – 24 พ.ย.  เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 

26 พ.ย. – 01 ธ.ค.  เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 
 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว ทำงบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
2.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท  
2.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทำง 

3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์
3.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด  

3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ้่ำย 50% ของรำคำคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนั ขอเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 100% ของรำคำคำ่ทวัร ์
3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีัดจ ำทีน่ั่ง

กบัสำยกำรบนิ และคำ่มัดจ ำทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอื คำ่ทวัร์
ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีวซีำ่ไม่ผ่ำน (ทำ่นไดใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรเตรยีมเอกสำรอย่ำงถกูตอ้งและตรงตำมก ำหนดเวลำ) ทำงบรษัิทฯ 
ยนิดคีนืคำ่ทวัรใ์ห ้โดยหักคำ่บรกิำร 2,000 บำท ตอ่ ทำ่น 
3.6 กรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่และฟังผลวซีำ่หลงัจำกวันทีท่ำงบรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้ ถำ้

วซีำ่ไม่ผ่ำน ทำงบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคำ่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมำณ 12,000 บำท แตจ่ะขึน้อยู่กบัรำคำตัว๋เครือ่งบนิใน
แตล่ะกรุ๊ป) 
3.7 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.8 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้ม คณะถอื

ว่ำทำ่นสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และ คำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่ี
กำรเรยีกเก็บ 

6. คำ่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณี
เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

  
  



อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คำ่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 
2. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
3. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่

โทรศพัท ์เป็นตน้ 
4. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง(ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

5. คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
6. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
7. คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ชัว่ครำวเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย ไดร้ับกำรยกเวน้วซีำ่) 

  

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็คำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรกอ่

กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำส ิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง สำยกำร

บนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

 


