
ขอน ำท่ำนเหิรฟ้ำท่องเที่ยว “ประเทศญ่ีปุ่น 06 วัน 04 คืน” 
ดินแดนอำทติย์อุทยั และนักรบซำมูไรหลำกหลำยด้วยวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี (WINTER WONDERLAND) 
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทยอินเตอร์ (TG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันอังคำรที่ 10 ธ.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ – เซนได   
21.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ทัศนาจร สำยกำรบินไทย
อินเตอร์ (TG) GATE 2 COUNTER C ผ่านขัน้ตอนการเช็คอินโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก
แก่ทา่น 
23.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น โดย TG – 626 
  ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
วันพุธที่ 11 ธ.ค. 62 (2)  เซนได – กินซังออนเซน – ล่องเรือแม่น ำ้โมกำมิ – ยะมะกะตะ 
07.30 น. ถึงสนามบินสนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสอืเดินทางและพิธีการ
ศลุกากรเรียบร้อยแล้ว แวะเปลีย่นเคร่ืองท่ีสนามบิน 
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 าทา่น ล่องเรือในแม่น ำ้โมกำมิ (MOGAMI RIVER) เป็นแม่น า้สายหลกัของจงัหวดัยามากา
ตะ ในอดีตไม่ มีถนน แม่น า้จึงเป็นเส้นทางการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ ท้องถ่ินเช่น ดอกค าฝอยและข้าวไป
ยงั OSAKA และ EDO (TOKYO) ระหวา่งลอ่งเรือจะขบัร้องเพลงท่ีแต่งโดยกวีท่ีมีช่ือเสียงในยคุนัน้ไปด้วย ในยุค
ปัจจุบนัได้รือ้ฟืน้วฒันธรรมการลอ่งเรือขึน้มาใหม่อีกครัง้ โดยการแลน่เรือจะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
 
 
 
 

https://www.marumura.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-osaka/
https://www.marumura.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7


  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) สวนสาธารณะท่ีเป็นท่ีนิมยมในทกุฤด ู 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารค ่า ให้ท่านได้ลองแช่ออนเซน การแช่น า้แร่ร้อนธรรมชาติของญ่ีปุ่ น ถือเป็นวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ นท่ี
นิยมกนัมากวา่ 1,000 ปี เพราะชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าการแช่น า้ร้อนนัน้นอกจากจะท าให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยงั
ท าให้ผิวพรรณผดุผอ่งอีกด้วย 
  พกัท่ี   TAKAMIYA HOTEL LECENT           หรือเทียบเทา่ 
วันพฤหัสฯที่ 12 ธ.ค. 62 (3) ยะมะกะตะ – กระเช้ำขึน้สู่ ยอดเขำ ZAO (SNOW MONSTER) - ตุ๊กตำ
โคเคชิ – ที่รำบสูงอุระบันได      
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  วนันีเ้ราจะไปด ูปีศำจน ำ้แข็งกัน (SNOW MONSTER) โดยน าทา่นขึน้กระเช้าไปสูย่อดเขาซา
โอะ (MT. ZAO ROPEWAY) เพื่อชมปีศาจน า้แข็ง (ICE MONSTER หรือภาษาญ่ีปุ่ นเรียกว่า จุเฮียว JUHYO) 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากลมเย็นบวกกบัปริมาณหิมะท่ีตกจนเป็นเกร็ดน า้แข็งเกาะอยู่ตามใบต้น
สน จนกลายเป็นรูปร่างคล้ายกบัมนษุย์หิมะ 
**กำรเกิดปีศำจน ำ้แข็ง SNOW MONSTER ขึน้อยู่กับสภำพอำหำศและปริมำณหิมะในแต่ละฤดูกำล** 
 
 
 
 
   
 
  น าท่านเดินทางสู ่จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจงัหวดัหนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ นซึง่ตัง้อยูใ่น
ภมิูภาคโทโฮคุ (TOHOKU) จุดเดน่ของจงัหวดันีท่ี้ท าให้ใครๆ ก็หลงรักก็นา่จะเป็นเพราะท่ีน่ีมีการผสมผสานท่ีลง
ตวัระหวา่งธรรมชาติท่ีสวยงามสมบูรณ์กบัวฒันธรรมและประเพณีท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น นอกจากนีท่ี้จังหวดัแหง่นีก็้
ยงัมีอากาศท่ีบริสทุธ์ิ มีความสงบในแบบท่ีเราไม่อาจหาได้จากในเมืองใหญ่ๆ  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย  ทดลองท าตุ๊กตาโคเคชิฉบบัออริจินลัท่ีมีเพียงตวัเดียวในโลกกันดีกว่า กลา่วกันวา่ตุ๊กตาโคเคชิ 
(KOKESHI DOLL) ท่ีเราได้เพ้นท์เองนัน้มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจ้าตัวคนเพ้นท์อย่างน่า
ประหลาดใจ หากได้ลองแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตำโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้ดัง้เดิม
ของญ่ีปุ่ นท่ีมีหวักลมล าตวัทรงกระบอก มีลายเพ้นท์ใบหน้าและลวดลายตา่งๆ 
 
  
 



  แล้วน าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกัท่ี ที่รำบสูงอูระบันได(Urabandai) เป็นบ่อน า้ทางทิศเหนือของ
ภูเขาบันได(Mount Bandai) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้งท่ีนิยมแห่งหนึ่ง มีทัศนียภาพท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
เส้นทางเดินป่าและปีนเขามากมายเหมาะแก่การทอ่งเท่ียวในฤดรู้อน และเลน่สกีในฤดหูนาว 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ลองแช่ออนเซน การแช่น า้แร่ร้อนธรรมชาติของญ่ีปุ่ น ถือเป็น
วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ นท่ีนิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าการแช่น า้ ร้อนนัน้นอกจากจะท าให้
เลอืดลมหมนุเวียนดีแล้ว ยงัท าให้ผิวพรรณผดุผอ่งอีกด้วย 
  พกัท่ี   URABANDAI LAKE RESORT         หรือเทียบเทา่ 
วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 62 (4) ที่รำบสูงอุระบันได – ทะเลสำบอินะวะชิโระ – วัดเอ็นโซจิ –– จุดชมวิว
สะพำนไดอิจิเคียวเรียว – เมืองไอซุ   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าท่านแวะชม ทะเลสำบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตัง้อยูบ่ริเวณใจกลางจังหวดั
ฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ประเทศญ่ีปุ่ น ในช่วงฤดูหนาวท่ี จะมีฝูงหงส์จ านวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แม้
อากาศจะหนาวจดัมีหิมะปกคลมุ ทะเลสาบอินะวะชิโระนัน้ใหญ่เป็นอนัดบัสีใ่นประเทศญ่ีปุ่ น และมีภาพสะท้อน
ของภเูขาบนัไดปรากฏอยูบ่นผิวน า้ด้วย ความสวยงามนีท้ าให้เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ "กระจกแหง่สวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นสู ่วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึง่ในวดัเก่าแก่และมีช่ือเสยีงของจงัหวดัฟุกชิุมะ โดยวดัแหง่นีเ้ป็น
วดัท่ีสร้างขึน้มาตัง้แต ่1,200 ปีก่อนและสร้างขึน้จากไม้ทัง้หมด นอกจากนีว้ดัแห่งนีย้งัตัง้อยู่บนเนินเขาเลก็ๆ ท่ีมี
ทิวทศัน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น า้ TADAMI (ทาดามิ) ได้แบบพาโนรามา รวมทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีให้ก าเนิด
มาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อยา่งเจ้าววัแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ) 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ ให้ทา่นได้ลองรับประทานข้าวหน้าหมทูอดสตูร
ยานาอิสอุันแสนอร่อย ด้วยเนือ้หมคู าโตกรอบนอกนุม่ในเนือ้ฉ ่า กบัข้าวสวยร้อนๆ ราดด้วยซ้อสสตูรพิเศษแบบ
ฉบบัยานาอิสรุสชาดไม่เหมือนใคร 
บา่ย  ไฮไลท์ส ำหรับกำรชมรถไฟสำยทำดำมิที่ท่ำนไม่ควรพลำด 

น าทา่นสูบ่ริเวณ จุดชมวิวรถไฟสำย TADAMI LINE วิวสะพำน DAIICHI KYOURYOU นัน้ 
ถือเป็นจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงเป็นอนัดบัต้นๆ ของจงัหวดั FUKUSHIMA และในแตล่ะวนันัน้จะมีนกัทอ่งเท่ียวและ
ช่างภาพชาวญ่ีปุ่ นจ านวนมากมาดูความสวยงามของรถไฟขณะท่ีก าลงัวิ่งบนสะพานโดยมีแม่น า้ท่ีกว้างใหญ่ 
และภเูขาท่ีสมบูรณ์เป็นฉากอยูด้่านหลงั 
 
 



  แน่นอนท่านต้องฝึกก าลงัขาในการเดินขึน้ไปยังจุดชมวิวแห่งนี ้ซึ่งรถไฟจะมาเป็นเวลา (รอบ 
14.25 น. – 14.28 น. หรือ 15.54 น. – 15.57 น.) เพียงเท่านัน้!!! หลังจำกออกก ำลังกำยกันแล้ว เรำ
สมนำคุณท่ำนด้วยกำรแจกไอศกรีมCHARCOAL ท่ำนละ 01 แท่งให้ได้ลิม้ชิมรสให้หำยเหน่ือยกันอีก
ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ลองแช่ออนเซน การแช่น า้แร่ร้อนธรรมชาติของญ่ีปุ่ น ถือเป็น
วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ นท่ีนิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าการแช่น า้ ร้อนนัน้นอกจากจะท าให้
เลอืดลมหมนุเวยีนดีแล้ว ยงัท าให้ผิวพรรณผดุผอ่งอีกด้วย 
  พกัท่ี   AIZU KOUGEN HOTEL            หรือเทียบเทา่ 
วันเสำร์ที่ 14 ธ.ค. 62 (5) เมืองไอซุ –ปรำสำทสึรุงะ – หมู่บ้ำนโบรำณโออุจิจูคุ – โอคำวะโซ      
 ZAO FOX VILLAGE – เซนได  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  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** 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



บา่ย  พาทา่นไปสมัผสัความนา่รักของบรรดาเข้าขนฟูกนัอยา่งใกล้ชิดก็ไม่ควรพลาดหมู่บ้านสนุขั
จิง้จอกซาโอะ (ZAO KITSUNE MURA/ZAO FOX VILLAGE) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอา
สนุกัจิง้จอกหลายหลายสายพนัธ์ หลากส ีซึง่ท่ีนีเ้ปิดให้เข้าชมยาวนานตัง้แตปี่ ค.ศ. 1990 ท่ีญ่ีปุ่ นนัน้เช่ือวา่
จิง้จอกเป็นผู้สง่สารของ INARI OKAMI เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 
  
 
 
เย็น  น าท่านเข้าสู่ เมืองเซนได (SENDAI) เป็นเมืองใหญ่และทันสมัย แต่ความก้าวหน้าในด้าน
ต่างๆของเมืองได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างได้สมดุล แม่น า้ฮิโรเซะท่ีไหลผ่านกลาง เมืองเซนได และ ต้นเค
ยะขิท่ีเขียวชอุ่มเป็นแนวตลอดถนน เป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีนา่สนใจ ถนนท่ีมีต้นไม้เรียงราย และ สวนสาธารณะ
ใจกลางเมือง ท่ีเต็มไปด้วยสเีขียว ท าให้เซนไดได้สมญาวา่เป็นเมืองแหง่ต้นไม้ 
น าท่านแวะชม(จากภายนอก) ซำกปรำสำทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือท่ีเรียกว่า “AOBA 
CASTLE (青葉城)” เน่ืองจากวา่ตวัปราสาทจริงๆ นัน้ได้ถกูท าลายไปแล้วและไม่ได้มีการสร้างขึน้ใหม่เหมือนกบั
ปราสาทบางแหง่ของญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีจึงมีเพียงลานกว้างๆ แต่บนหินแตล่ะจุดนัน้ก็มีแผน่เหลก็สลกับอกวา่ตอนนีเ้ราอยู่
ห้องไหนของปราสาทในสมยัก่อน  
  แวะถ่ าย รูป  อนุสำวรีย์ของท่ ำนไดเมี ยว  (ต าแหน่งเจ้า เมืองในสมั ยก่ อน ) DATE 
MASAMUNE (伊達 政宗) ผู้ มีฉายาว่า ‘มังกรตาเดียว’ เรียกว่าเป็นคนท่ีมีความสนใจทางด้านการทูตและ
เทคโนโลยีของชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก ซึ่งท่ีน่ี เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกท่ี
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
  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   HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือเทียบเทา่ 
 



วันอำทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62 (6)  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 

 

10 ธ.ค. – 15 ธ.ค. 43,900 41,900 35,900 7,000 
 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว ทำงบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

2.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท  

2.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วันกอ่นออกเดนิทำง 

3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์

3.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน ขอเกบ็คำ่มดัจ ำตัว๋ ทำ่นละ 5,000 บำท 

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 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.6 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 คำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่ี
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% 

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  

 


