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“พกัโรงแรม 4 ดาว และมีอาหารให้ครบทุกมือ้” 
“รวมค่าทปิคนขับรถ หวัหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์แล้ว” 

รายการทวัร์ 
11 เม.ย. อาคิตะ ฟรุุซาโตะ วิลเลจ – เมืองคาคโุนดาเตะ – ชมุชนซามไูรคาคโุนดาเตะ 
12 เม.ย. สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี) – อา่วมตัสชิึมา่ – วดัโกไดโดะ – เมืองเซนได – มิตซยุเอาท์เลท พาร์ค 

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

เดนิทาง 10 – 15 เมษายน 2561 (ช่วงสงกรานต์) 

โดยสายการบนิไทย แบบเช่าเหมาล า 

จุดเด่นของทวัร์ 
 ชมอาคิตะ ฟุรุซาโตะ วลิเลจ ศนูย์จดัแสดงงานหตัถกรรมดัง้เดิมของเมืองอาคิตะ 
 ชมวิหารทองค าท่ีสร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น และเป็น

สมบตัิแห่งชาติของชาติญ่ีปุ่ น ณ วัดชูซอนจิ  
 ชมย่านซามไูรเก่าแก่ ท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในไม่ก่ีแห่งของญ่ีปุ่ น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ 
 ชมอ่าวมัตสึชิม่า ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวทะเลท่ีงดงามมากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
 ชมความสวยงามของดอกซากรุะท่ีบานสะพร่ังกว่า 1,000 ต้น ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 100 จดุชมซากรุะท่ี

สวยท่ีสดุมนญ่ีปุ่ น ณ สวนซากปราสาทฟุนะโอกะ  
 ชมความน่ารักของสนุขัจิง้จอกหลากหลายสายพนัธุ์ท่ีหาดไูด้ยาก ณ หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกซาโอะ 
 ชมหบุเขาเกน็บเิค ท่ีปกคลมุไปด้วยธรรมชาติ และเต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่สลบักนั 

 ช้อปปิง้จใุจที่มิตซุยเอาท์เลท พาร์ค ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้ 
 ช้อปปิง้จใุจย่านถนนอิจบิันโจ ท่ีมีร้านค้าต่างๆ กว่า 100 ร้านค้าให้เลือกซือ้ 
 เก็บผลสตรอเบอร่ี สดๆ ใหม่ๆ พร้อมลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี ท่ีท่านเก็บเองจากต้น 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซน็สไตล์ญ่ีปุ่ น 3 คืน 
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13 เม.ย. ปราสาทอาโอบะ – สวนซากปราสาทฟนุะโอกะ – หมูบ้่านสนุขัจิง้จอกซาโอะ 
14 เม.ย. ถนนอิจิบนัโจ – ยา่น Sendai Station – หบุเขาเก็นบิเค – วดัชซูอนจิ   
15 เม.ย. เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 

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

ไทยแบบเชา่เหมาล า ซึง่พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 

 
วันพุธที่ 11 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ – ฮานามากิ – อาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ – เมือง

คาคุโนดาเตะ – ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ  
--:-- น. ออกเดนิทางสู่สนามบินฮานามากิ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบนิไทยแบบเช่า

เหมาล า ด้วยเท่ียวบนิท่ี TG ---- 

--:-- น. เดนิทางถึงสนามบินฮานามากิ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่านชม
อาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ ศนูย์จดัแสดงงาน
หตัถกรรมแบบดัง้เดิมของเมืองอาคติะ รวมไป
ถึงร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกพืน้เมืองให้
ทา่นได้เลือกซือ้ เลือกชมตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาคุโนดาเตะ ในอดีตเคยเป็นเมืองแหง่ปราสาทคาคโุนดาเตะซึง่มี

ช่ือเสียงโด่งดงัในฐานะท่ีเป็นถ่ินฐานของชาวซามูไร ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัจะไม่หลงเหลือ
ภาพของเหล่าซามูไรให้ได้เห็นกัน แต่ช่ือเสียงทางด้านวฒันธรรมและประเพณีของชาว
ซามไูรแห่งนีก็้ท าให้เป็นท่ีสนใจแก่นกัท่องเท่ียวมากมาย จากนัน้พาทา่นชมชุมชนซามูไร
คาคุโนดาเตะท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นเพียงไม่ก่ีแห่งมาจนถึงปัจจุบันนี ้เป็น
ชุมชนท่ีมีบ้านพักของเหล่าครอบครัวซามูไร 
กว่า 80 หลังคาเรือน ตัง้อยู่ภายในพืน้ท่ีท่ีมี
ถนนกว้างขวาง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เข้าพกัโรงแรม Hotel Shion ( - / L / HD ) 
หลงัอาหารเชิญท่านอาบน า้แร่เพ่ือความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่ในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 
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วันพฤหสับดีที่ 12 เม.ย. 61 สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี) – อ่าวมัตสึชิม่า – วัดโกไดโดะ 

– เมืองเซนได – มิตซุยเอาท์เลท พาร์ค  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

พาทา่นสู่สวนผลไม้ ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบั
การเก็บสตรอเบอร่ี ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถว
จ านวนมาก และลองลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี 
สดๆ ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกันได้อย่าง
เต็มอ่ิม พร้อมกับถ่ายภาพกับต้นสตรอเบอร่ี
เป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั รวมไปถึงท่านใดท่ี
ต้องการซือ้มาไว้รับประทานเอง หรือเป็นของฝากให้กับคนท่ีบ้านก็สามารถซือ้กลบัไปได้
เช่นกัน จากนัน้น าท่านสู่อ่าวมัตสึชิม่า เป็น
อ่าวท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 วิวทะเลท่ีมีความ
งดงามมากท่ีสุดในประเทศญ่ี ปุ่ น  และมี
จ านวนเกาะเล็กเกาะน้อยมากถึง 260 เกาะ
ด้วยกัน น าท่านชมวัดโกไดโดะ วัดท่ีตัง้อยู่
บนเกาะเล็กๆ ติดกบัท่าเรือมตัสชึิมา่ ซึ่งอยูห่า่งจากฝ่ังเพียงไมก่ี่เมตรเทา่นัน้ ซึง่ถกูเช่ือมตอ่
กันด้วยสะพานไม้สีแดง ตรงพืน้สะพานปูด้วยไม้ระแนงท่ีแบ่งช่องว่างบนสะพานเป็น
ระยะห่าง 15 เซนตเิมตร เพ่ือให้ผู้ ท่ีเดนิข้ามได้
มองเห็นวิวทะเลเบือ้งล่าง นอกจากนีย้งัว่ากัน
อีกว่าสะพานแห่งนีไ้ด้สร้างขึน้มาเพ่ือให้ผู้ ท่ี
เดินข้ามมองเห็นเท้าของตวัเองในขณะท่ีเดิน 
และมีสติไม่พลัง้เผลอเหม่อลอยก่อนท่ีจะเดิน
ไปถึงวดันัน่เอง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเซนได เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคเุป็นเมืองศนูย์กลาง

ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความก้าวหน้าในด้านตา่งๆ 
ของเมืองเซนไดได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างสมดลุ เป็นเมืองท่ีมีแม่น า้ไหลผ่านกลาง
เมือง อีกทัง้ยงัมีต้นไม้เรียงรายสองฟากถนนมองดแูล้วเต็มไปด้วยสีเขียว ท าให้เป็นท่ีรู้จกั

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
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กันดีในฉายา “เมืองแห่งต้นไม้” พาท่านช้อปปิง้กันท่ีมิตซุยเอาท์เลท พาร์ค (Mitsui 

Outlet Park Sendai Port) แหล่งเลือกซือ้สิ่งของและเสือ้ผ้าแฟชัน่ภายในแบง่เป็นร้านค้า
ตา่งๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค์ เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า 
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ทา่นเลือกซือ้ 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม Hotel Metropolitan Sendai ( B / L / D ) 
 
วันศุกร์ที่ 13 เม.ย. 61 ปราสาทอาโอบะ – สวนซากปราสาทฟุนะโอกะ – หมู่บ้าน

สุนัขจิง้จอกซาโอะ   
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าทกุท่านชมปราสาทอาโอบะ หรือท่ีรู้จกักนั
อีกช่ือว่า “ปราสาทเซนได” ถูกสร้างขึน้ในปี
ค.ศ.1600 โดยท่านดาเตะ มาซะมุเนะผู้ก่อตัง้
เมืองเซนได ปราสาทอาโอบะเป็นปราสาท
ประจ าตระกลูดาเตะนานกวา่ 200 ปี หลงัจาก
ถูกยึดอ านาจ  ป ราสาทได้ถูก รื อ้ถอน ไป
บางส่วนในช่วงปี 1870 ก่อนจะถกูท าลายลงอีกครัง้จากระเบิดในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ปัจจบุนับริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลเจ้าโกโคขุ และพิพิธภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ ตรงบริเวณ
ด้านนอกมีรูปปัน้ของท่านดาเตะ มาซะมุเนะนั่งบนหลังม้าตัง้เด่นเป็นสง่า ด้วยจุด
ยทุธศาสตร์ในสมยัก่อนท าให้ในปัจจบุนัท่ีแหง่นีก้ลายเป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามของเมืองเซน
ไดอีกแห่งหนึ่ง จากนัน้น าท่านสู่สวนซากปราสาทฟุนะโอกะ เป็น 1 ใน 100 จุดชม
ซากุระท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ท่านสามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ (ขึน้อยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ) ท่ีพร้อมใจกันออกดอกสี
ชมพบูานสะพร่ังในช่วงฤดใูบไม้ผลิ (ประมาณ
กลางเดือน เมษายน  ไปจนถึ ง ต้น เดื อน
พฤษภาคม ) บ ริเวณ นี เ้คย เป็น ท่ีตั ง้ของ
ปราสาท แต่ได้ถูกท าลายลงในช่วงสงครามปี 
ค .ศ . 1671 ต่ อ ม าจึ ง ไ ด้ ถู ก ป รับ ป รุ ง ใ ห้

กลายเป็นสวนท่ีปลกูต้นซากรุะกวา่ 1,000 ต้น 
รวมไปถึงดอกไม้อ่ืนๆ ด้วย (ราคานีไ้ม่รวมค่า
รถรางสโลปคาร์) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกซาโอะ ตัง้อยู่ใกล้กบัเมืองชิโรอิชิ ของจงัหวดัมิยางิ 
ซึ่งท่ีน่ีมีสุนขัจิง้จอกทัง้หมด 6 สายพนัธ์ และถูกเลีย้งแบบปล่อยอิสระในเขตอนรัุกษ์ ท่าน
สามารถเข้าเย่ียมชมอย่างใกล้ชิด คนญ่ีปุ่ นเช่ือว่าสุนัขจิง้จอกเป็นสตัว์ในเทพนิยายและ
ต านานมากมายของญ่ีปุ่ น แตส่าเหตหุลกัท่ีนกัท่องเท่ียวไปเย่ียมชมเพราะสนุขัจิง้จอกของ
ท่ีน่ีมีความนา่รักจนต้องหลงรักเลยทีเดียว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 เข้าพกัโรงแรม Tsukioka Hotel ( B / L / HD ) 

หลงัอาหารเชิญท่านอาบน า้แร่เพ่ือความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

    
วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 61 เมืองเซนได – ถนนอิจิบันโจ – ย่าน Sendai Station –    

หบุเขาเกน็บเิค – วัดชูซอนจ ิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

พาทุกท่านช้อปปิง้กันท่ีถนนอิจิบันโจ เป็น
ถนนคน เดิน ท่ีตั ง้อยู่ ใจกลางเมื องและมี
ช่ือเสียงของเมืองเซนได เป็นแหล่งช้อปปิง้ท่ี
เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ให้ทุกท่าน
ได้เพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านช้อปปิง้กนัตอ่ท่ียา่น JR Sendai Station เป็นสถานีหลกัของจงัหวดัมิยางิ และเป็น

สถานีท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะเป็นจุดเช่ือมต่อของรถไฟท่ีมาจาก
หลากหลายภูมิภาค และยังเป็นจุดเช่ือมต่อรถไฟชินคันเซ็นหลายขบวน ด้วยเช่นกัน 
บริเวณรอบๆ สถานีมีห้างสรรพสินค้า ร้านขาย
ของฝาก ของท่ีระลึกและร้านอาหารต่างๆ ให้
ท่านได้เลือกชม  จากนัน้น าท่านชมหุบเขา
เก็นบิเค เป็นหุบเขาท่ีมีแม่น า้อิวะอิไหลผ่าน 
มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณ
โดยรอบปกคลุมไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม
และเต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่สลบักันไป ดู
แล้วเป็นทัศนียภาพสวยงามแปลกตาเลย
ทีเดียว และน าท่านชมความสวยงามของวัด
ชูซอนจิ วัดในศาสนาพุทธนิกายเทนไดท่ี
เก่าแก่และมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในประเทศ
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ญ่ีปุ่ น ซึ่งวัดนีก้่อตัง้มาตัง้แต่ปี 850 ตามประวัติศาสตร์ของวัดเล่าว่า วัดชูซอนจิแห่งนี ้
สร้างขึน้เพ่ือเป็นการร าลกึถึงดวงวิญญาณของผู้ เสียชีวิตจากสงครามอนัยาวนาน โดย 
แรกเร่ิมท่ีก่อสร้างนัน้ภายในวดัมีอาคารต่างๆ และเจดีย์มากกว่า 40 หลัง มีพระภิกษุจ า
พรรษาอยู่ท่ีน่ีมากกว่า 300 รูป จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อาคารและเจดีย์นับ
หลายสิบหลงัก็ได้ถูกท าลายลงไป เหลือเพียงเท่าท่ีเห็นในปัจจุบนัเท่านัน้ นอกจากนีว้ดัชู
ซอนจิยังคงเป็นคลังสมบัติของยุคเฮอันท่ีบอกเล่าถึง สมบัติของชาติและสินทรัพย์ทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญักวา่ 3,000 ชนิด เช่น คอน
จิคิโด หรือ “วิหารทองค า” เป็นวิหารท่ีตัง้อยู่
บนเนินเขา โดยวิหารทองค าแห่งนี ้สร้างขึน้
โดยค าสัง่ของโอชูฟูจิวาระ   ในปี 1124 สร้าง
จากไม้และปกคลุมด้วยใบไม้สีทองสวยงาม
ทัง้ด้านในและด้านนอกจุดประสงค์หลักของ
การสร้างวิหารทองค าแห่งนีก็้เพ่ืออุทิศให้กับอะมิดะ ไนยาอิ ซึ่งวิหารทองค าแห่งนีย้ังมี
ลกัษณะคล้ายกับศาลาทองคินคะคจุิ แห่งเมืองเกียวโตอีกด้วย เพราะตวัอาคารก็หุ้มด้วย
ทองค าเหมือนกนันัน่เอง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เข้าพกัโรงแรม Shizukuishi Prince Hotel ( B / L / HD ) 
หลงัอาหารเชิญท่านอาบน า้แร่เพ่ือความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่ในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

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

--:-- น.  ออกเดนิทางจากสนามบินฮานามากิ โดยสายการบนิไทยแบบเช่าเหมาล า ด้วยเท่ียวบนิ
ท่ี TG ---- 

--:-- น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ  

 
อัตราค่าบริการ: 

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 
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 อัพเกรดที่น่ังเป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) เพิ่มเงนิ 20,000 บาท 

 เดก็ทารกที่มีอายุไม่ถงึ 2 ปี อัตราค่าบริการ 5,000 บาท 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาล า (ไม่สามารถสะสมไมล์
ได้) 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

8. คา่ประกันอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ี
อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

9. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ 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: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 
เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
มีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 
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การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทาง
บริษัทภายใน 3 วนั (ไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดหากลูกค้าไม่เดินทางไม่ว่า
กรณีใดๆ เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ) 
 
 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัมิฉะนัน้จะถือ
วา่การส ารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง: 
กรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอ
คืนเงินได้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า
หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดหากลกูค้าไมเ่ดนิทางไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ก รมแรงงานทั ้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะ
ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 



    9 / 8 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตัิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และ
ความประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 
 
  
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


