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“พกัโรงแรม 4 ดาว และมีอาหารให้ครบทุกมือ้” 
“รวมค่าทปิคนขับรถ หวัหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์แล้ว” 

รายการทวัร์ 
11 เม.ย. อทุยานมรดกเอซาชิ ฟจิูวาระ – วดัชซูอนจิ  
12 เม.ย. ทะเลสาบทาซาวา่ – หบุเขาดาคกิาเอริ – ชมุชนซามไูรคาคโุนดาเตะ 
13 เม.ย. กินซงั ออนเซ็น – วดัยามาเดระ – เมืองเซนได – อิสระช้อปปิง้ยา่นถนนอิจิบนัโจ และยา่น Sendai Station 
14 เม.ย. ปราสาทอาโอบะ – เมืองโอกาวาระ – ฮิโตะเมะ เซม็บงซากรุะ (ชมซากรุะ) – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี) 
15 เม.ย. เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

จุดเด่นของทัวร์ 
 ชมอุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจวิาระ สถานท่ีถ่ายทําละคร YOSHITSUNE เร่ืองดงัของทางช่อง NHK 
 ชมวิหารทองคําท่ีสร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น และเป็น

สมบตัิแห่งชาติของชาติญ่ีปุ่ น ณ วัดชูซอนจิ  
 ชมทะเลสาบทาซาว่า ทะเลสาบท่ีลกึและมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 
 ชมลําธารสีฟ้า ทิวทศัน์ของเกาะแก่งและหินรูปทรงแปลกประหลาดท่ี หบุเขาดาคิกาเอริ  
 ชมย่านซามไูรเก่าแก่ ท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในไม่ก่ีแห่งของญ่ีปุ่ น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ 
 ชมกนิซัง ออนเซ็น เมืองนํา้พรุ้อนสดุแสนโรแมนติก แห่งเดียวของจงัหวดัยามากาตะ  
 ชมวัดยามาเดระ ท่ีมีอายมุากกว่า 1,000 ปี และชมวิวบนชัน้ดาดฟ้าท่ีมีทิวทศัน์ดีท่ีสดุบนหบุเขา 
 ชมความสวยงามของดอกซากรุะท่ีบานสะพร่ังกว่า 1,200 ต้น ณ สวนฮโิตะเมะ เซม็บงซากุระ 
 ช้อปปิง้จใุจย่านถนนอิจบิันโจ ท่ีมีร้านค้าต่างๆ กว่า 100 ร้านค้าให้เลือกซือ้ 
 เก็บผลสตรอเบอร่ี สดๆ ใหม่ๆ พร้อมลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี ท่ีท่านเก็บเองจากต้น 
 อาบนํา้แร่ แช่ออนเซน็สไตล์ญ่ีปุ่ น 2 คืน 

 

(อวิาเตะ - อาคติะ - ยามากาตะ - มิยาง)ิ 
ร่ืนเริงหรรษาโทโฮคุ 6 วัน 4 คืน 

เดนิทาง 10 – 15 เมษายน 2561 (ช่วงสงกรานต์) 

โดยสายการบนิไทย แบบเช่าเหมาล า 
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วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ  
--:-- น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน

ไทยแบบเชา่เหมาลํา ซึง่พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 

 
วันพุธที่ 11 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ – ฮานามากิ – อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ – 

วัดชูซอนจ ิ
--:-- น. ออกเดนิทางสูส่นามบินฮานามากิ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบินไทยแบบเช่า

เหมาลํา ด้วยเท่ียวบนิท่ี TG ---- 

--:-- น. เดนิทางถึงสนามบินฮานามากิ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว นําท่าน
เดินทางสู่อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ 
(Esashi Fujiwara no Sato) เป็นอทุยานท่ี
ได้รับความนิยมในการถ่ายทําภาพยนตร์ 
ละครเร่ืองดังของช่อง NHK ญ่ีปุ่ น และ
โฆษณาต่างๆ มากมายภายในเป็นท่ีทําการ
รัฐบาลตัง้แต่สมัยก่อนซึ่งจะเปิดใช้สําหรับ
เหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีสําคญัเท่านัน้ ภายหลงัได้ถูกสร้างขึน้มาใหม่โดยจะมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกันคือ ทางด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นแบบศตวรรษท่ี 8-9 ส่วนด้านทิศใต้มี
ลกัษณะเป็นแบบศตวรรษท่ี 12 ในบริเวณทางด้านทิศใต้ทุกท่านจะเห็นตกึสไตล์ราชวงศ์
ถงัของจีนด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านชมความสวยงามของวัดชูซอนจิ วดั

ในศาสนาพุทธนิกายเทนไดท่ีเก่าแก่และมี
ช่ือเสียงแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งวัดนี ้
ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 850 ตามประวตัิศาสตร์ของ
วดัเล่าว่า วัดชูซอนจิแห่งนี ้สร้างขึน้เพ่ือเป็น
การรําลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ เสียชีวิตจาก
สงครามอนัยาวนาน โดยแรกเร่ิมท่ีก่อสร้างนัน้ภายในวดัมีอาคารตา่งๆ และเจดีย์มากกว่า 
40 หลงั มีพระภิกษุจําพรรษาอยู่ท่ีน่ีมากกว่า 300 รูป จนกระทัง่เกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
อาคารและเจดีย์นบัหลายสิบหลงัก็ได้ถกูทําลายลงไป เหลือเพียงเทา่ท่ีเห็นในปัจจบุนั 
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เท่านัน้ นอกจากนีว้ัดชูซอนจิยังคงเป็นคลัง
สมบตัิของยุคเฮอันท่ีบอกเล่าถึง สมบัติของ
ชาตแิละสินทรัพย์ทางวฒันธรรมท่ีสําคญักว่า 
3,000 ชนิด เช่น คอนจิคิโด หรือ “วิหาร
ทองค า” เป็นวิหารท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา โดย
วิหารทองคําแห่งนี ้สร้างขึน้โดยคําสัง่ของโอชู
ฟจูิวาระ   ในปี 1124 สร้างจากไม้และปกคลมุด้วยใบไม้สีทองสวยงามทัง้ด้านในและด้าน
นอกจุดประสงค์หลกัของการสร้างวิหารทองคําแห่งนีก็้เพ่ืออุทิศให้กับอะมิดะ ไนยาอิ ซึ่ง
วิหารทองคําแห่งนีย้ังมีลักษณะคล้ายกับศาลาทองคินคะคุจิ แห่งเมืองเกียวโตอีกด้วย 
เพราะตวัอาคารก็หุ้มด้วยทองคําเหมือนกนันัน่เอง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม Akita View Hotel (- / L / D) 
 
วันพฤหสับดีที่ 12 เม.ย. 61 ทะเลสาบทาซาว่า – หุบเขาดาคิกาเอริ – เมืองคาคุโนะ   

ดาเตะ – ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําทุกท่านชมความสวยงามของทะเลสาบ
ทาซาว่า ทะเลสาบท่ีตัง้อยู่ทางทิศใต้ของ
อทุยานแหง่ชาตโิทวาดะฮาจิมนัไต ทะเลสาบ
แห่ง นี มี้ความสวยงามและมีความเป็น
ธรรมชาติอย่างมากเหมาะแก่การมาพกัผ่อน
หย่อนใจ ท่านสามารถด่ืมด่ํากับบรรยากาศ
อนัสวยงามของทะเลสาบท่ีได้รับการยืนยัน
ว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ นด้วย จากนัน้นําท่านชมหุบเขาดาคิกาเอริ บริเวณ
สองข้างหุบเขาจะเต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด แต่ไฮไลท์สําคญัของหบุเขาแห่งนีคื้อลํา
ธารนํา้สีฟ้าสดใส ตดักบัใบไม้สีเขียวชอุ่ม ยิ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้กบัหบุเขาแห่งนีเ้ข้า
ไปอีก นอกจากหุบเขาแห่งนีจ้ะเหมาะแก่การชมความสวยงามของธรรมชาติแล้ว ยังมี
ทิวทัศน์ของเกาะแก่ง หินรูปทรงแปลกประหลาด รวมไปถึงนํา้ตกน้อยใหญ่ก็มีความ
สวยงามไม่แพ้กัน เอกลกัษณ์ของท่ีน่ีอีกอย่างหนึ่งนัน่ก็การเข้าไปยงัหบุเขาดาคิกาเอริคือ
จะต้องผา่นสะพานแขวนเก่าแกค่าม ิโนะ อิวาฮาช ิเพ่ือชมทิวทศัน์อนัสวยงาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

    4 

COURSE 1 - 2 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมืองคาคุโนดาเตะ  ใน
อดีตเคยเป็นเมืองแห่งปราสาทคาคโุนดาเตะ
ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่ดงัในฐานะท่ีเป็นถ่ินฐานของ
ช า ว ซ า มู ไ ร  ถึ ง แ ม้ ว่ า ใ น ปั จ จุบัน จ ะ ไ ม่
หลงเหลือภาพของเหล่าซามูไรให้ได้เห็นกัน 
แต่ช่ือเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ของชาวซามไูรแหง่นีก็้ทําให้เป็นท่ีสนใจแกน่กัทอ่งเท่ียวมากมาย จากนัน้พาท่านชมชุมชน
ซามูไรคาคุโนดาเตะ ท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นเพียงไม่ก่ีแห่งมาจนถึงปัจจบุนั
นี ้เป็นชมุชนท่ีมีบ้านพกัของเหลา่ครอบครัวซามไูร กว่า 80 หลงัคาเรือน ตัง้อยู่ภายในพืน้ท่ี
ท่ีมีถนนกว้างขวาง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เข้าพกัโรงแรม Bankokuya Hotel (B / L / HD) 
หลงัอาหารเชิญท่านอาบนํา้แร่เพ่ือความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่ในนํา้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

  
วันศุกร์ที่ 13 เม.ย. 61 กนิซัง ออนเซน็ – วัดยามาเดระ – เมืองเซนได – ย่าน

Sendai Station – ถนนอิจบิันโจ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําท่านชมกินซัง ออนเซ็น เมืองนํา้พุร้อน
สดุแสนโรแมนตกิ ของจงัหวดัยามากาตะ คือ
แหลง่นํา้พรุ้อนยอดนิยมท่ียงัคงอนรัุกษ์สภาพ
บ้านเมืองในสมัยไทโชเม่ือประมาณ 100 ปี
ก่อน ให้ผู้คนท่ีมาเท่ียวชมได้เห็นกนัอยู่มาจน
ปัจจุบนั มีเรียวกังท่ีสร้างด้วยไม้เรียงรายอยู่
ตลอดสองฝ่ังแม่นํา้และในยามค่ําคืนจะมีการจุดโคมไฟ มองดูแล้วสุดแสนโรแมนติก 
จากนัน้นําท่านชมวัดยามาเดระ หรือมีช่ือ
ทางการว่า “ริชชะคจุิ” (Risshakuji) เป็นวดั
ของนิกายเทนได ซึ่งตัง้อยู่บนภูเขาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ 
ก่อตัง้ขึน้ในปี 860 และมีอายมุากกว่า 1,000 
ปี เน่ืองจากพืน้ท่ีของวัดครอบคลุมไปถึงบน
เนินเขาลาดชนั ทําให้สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของหบุเขาท่ีสวยงามได้อย่างชดัเจนจดุท่ี
น่าสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ อาคารโกไดโดะ เป็นชัน้ดาดฟ้าท่ีมีวิวทิวทศัน์ดีท่ีสุดบนหุบเขา
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เป็นอาคารย้อนยคุในช่วงปี 1700 และย่ืนออกไปตรงบริเวณริมหน้าผา และในการท่ีจะขึน้
ไปนัน้ ทุกท่านจะต้องเดินผ่านบนัไดหินกว่าจํานวน 1,000 ขัน้ คนญ่ีปุ่ นมีความเช่ือท่ีว่า 
การก้าวขึน้ไปแตล่ะขัน้บนัไดนัน้ จะชว่ยชะล้างความโลภ กิเลสและความสกปรกออกไป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเซนได เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคเุป็นเมืองศนูย์กลาง

ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความก้าวหน้าในด้านตา่งๆ 
ของเมืองเซนไดได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างสมดลุ เป็นเมืองท่ีมีแม่นํา้ไหลผ่านกลาง
เมือง อีกทัง้ยงัมีต้นไม้เรียงรายสองฟากถนนมองดแูล้วเต็มไปด้วยสีเขียว ทําให้เป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในฉายา “เมืองแห่งต้นไม้” นําท่านช้อปปิง้ย่าน JR Sendai Station เป็นสถานีหลกั
ของจงัหวดัมิยางิ และเป็นสถานีท่ีสําคญัแหง่หนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะเป็นจดุเช่ือมตอ่
ของรถไฟท่ีมาจากหลากหลายภมูิภาค และยงัเป็นจดุเช่ือมตอ่รถไฟชินคนัเซ็นหลายขบวน
ด้วยเช่นกัน บริเวณรอบๆ สถานีมีห้างสรรพสินค้า ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกและ
ร้านอาหารตา่งๆ ให้ท่านได้เลือกชม และพา
ทา่นช้อปปิง้กนัตอ่ท่ีถนนอิจิบันโจ เป็นถนน
คนเดินท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองและมีช่ือเสียง
ของเมืองเซนได เป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีเต็มไป
ด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ให้ทุกท่านได้
เพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม Hotel Mielparque Sendai (B / L / D)  

 
วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 61 ปราสาทอาโอบะ – เมืองโอกาวาระ – ฮโิตะเมะ เซม็บง

ซากุระ – สวนผลไม้ (เกบ็สตรอเบอร่ี) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําทุกท่านชมปราสาทอาโอบะ หรือท่ีรู้จัก
กนัอีกช่ือว่า “ปราสาทเซนได” ถกูสร้างขึน้ใน
ปีค.ศ.1600 โดยท่านดาเตะ มาซะมุเนะผู้
ก่อตัง้ เ มืองเซนได ปราสาทอาโอบะเป็น
ปราสาทประจําตระกูลดาเตะนานกว่า 200 
ปี หลังจากถูกยึดอํานาจ ปราสาทได้ถูกรือ้
ถอนไปบางส่วนในช่วงปี 1870 ก่อนจะถกูทําลายลงอีกครัง้จากระเบิดในช่วงสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 ปัจจบุนับริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลเจ้าโกโคขุ และพิพิธภณัฑ์ปราสาทอาโอบะ ตรง
บริเวณด้านนอกมีรูปปัน้ของทา่นดาเตะ มาซะมเุนะนัง่บนหลงัม้าตัง้เดน่เป็นสง่า ด้วยจดุ 
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ยทุธศาสตร์ในสมยัก่อนทําให้ในปัจจบุนัท่ีแหง่นีก้ลายเป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามของเมืองเซน
ไดอีกแห่งหนึ่ง จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองโอกาวาระ เมืองท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้ของ
จังหวัดมิยางิ โดยมีแม่นํา้ชิโรอิชิไหลผ่าน
และยงัเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีชมดอกซากรุะท่ี
สวยงามอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคโทโฮคุด้วย 
นําท่านสู่ฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ สถานท่ี
ชมดอกซากรุะท่ีมีแมนํ่า้ชิโรอิชิไหลผ่าน และ
ตรงบริเวณทางเดินสองข้างทางมีต้นซากรุะ
เรียงรายเป็นทิวแถวกว่า 1,200 ต้น ให้ท่าน
เดินชมความสวยงามของดอกซากรุะท่ีบานสะพร่ัง(ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ในช่วง
ฤดใูบไม้ผลิ (ประมาณกลางเดือนเมษายน ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาท่านสู่สวนผลไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการเก็บสตรอเบอร่ีท่ีเรียงรายเป็นทิว
แถวจํานวนมาก และลองลิม้รส ผลสตรอ
เบอร่ี สดๆ ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกัน
ได้อยา่งเตม็อิ่ม พร้อมกบัถ่ายภาพกบัต้นสต
รอเบอร่ีเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศยั รวมไปถึง
ท่านใดท่ีต้องการซือ้มาไว้รับประทานเอง 
หรือเป็นของฝากให้กบัคนท่ีบ้านก็สามารถซือ้กลบัไปได้เชน่กนั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เข้าพกัโรงแรม Shizukuishi Prince Hotel (B / L / HD) 
หลงัอาหารเชิญท่านอาบนํา้แร่เพ่ือความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่ในนํา้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันอาทติย์ที่ 15 เม.ย. 61 ฮานามาก ิ– กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วนําทา่นเดนิทางสูส่นามบินฮานามากิ (B / - / -) 

--:-- น.  ออกเดนิทางจากสนามบินฮานามากิ โดยสายการบนิไทยแบบเช่าเหมาลํา ด้วยเท่ียวบนิ
ท่ี TG ---- 

--:-- น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ  

อัตราค่าบริการ: 
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วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

10 – 15 เม.ย. 61 62,990 62,990 60,990 8,000 
 กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 30 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 30 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 อัพเกรดที่น่ังเป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) เพิ่มเงนิ 20,000 บาท 

 เดก็ทารกที่มีอายุไม่ถงึ 2 ปี อัตราค่าบริการ 5,000 บาท 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาลํา (ไม่สามารถสะสมไมล์
ได้) 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

นํา้หนกัหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีกําหนดทา่นอาจต้องชําระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

8. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ท่ี
อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

9. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
10. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
เงื่อนไข: 
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1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 
เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
มีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 

 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทาง
บริษัทภายใน 3 วนั (ไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดหากลูกค้าไม่เดินทางไม่ว่า
กรณีใดๆ เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ) 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือ
วา่การสํารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนินการ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง: 
กรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอ
คืนเงินได้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา
หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดหากลกูค้าไมเ่ดนิทางไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั ้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะ
ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตัิเหตุ ภัย
ธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 
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6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และ
ความประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 
  
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


