
 

 

รหัสทัวร GS1902899 
ทัวรญี่ปุ�น TOKYO SENDAI นิกโก-ฟกุุชิมะ LUXURY  
6 วัน 4 คืน (TG) 
ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ยานชอปปم�งชินจุก ุหมูบานเยอรมัน  
พระใหญอุชิคุ ไดบตุสึ น้ําตกเคกอน สะพานแดงชินเคียว ศาลเจานิกโกโทโชกู หมูบานโออุจิ จูคุ  
เมืองไอสุ ปราสาทสึรุงะ ภูเขาซาโอะ ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอรท ปราสาทเซนได ถนนคลิสโรด  
คาเฟ�นกฮูกฟคุุโระ 
 

 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   
20.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาท่ี 3 

สายการบินไทย เคานเตอร D เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจ
คนเขาเมือง ** 

23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน นานาชาติเซนได ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เท่ียวบินที ่TG642 ** เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 
 
DAY 2                       
สนามบินนาริตะ – ตลาดปลาสึกิจิ – วดัอาสากุสะ – DUTY FREE – ช็อปปم�งชินจกุุ –  
ประดับไฟท่ี Germen Village – นาริตะ 
07.40น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย  

TSUKIJI MARKETนําทานสู “ตลาดปลาซึกิจิ” เปนตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจ
กลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงที่กระจายอยูในโตเกียวน้ัน ตลาดปลาแหงน้ี



 

 

นับเปนที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเปนที่รูจักกนัดีวาเปนหน่ึงในตลาดปลาที่ ใหญที่สุดใน
โลกอีกดวย เน่ืองจากมกีารซือ้ขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน มีการยายตลาดแหง
น้ีไปยัง Toyosu ตลาดแหงใหมภายในตลาดน้ันมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลาย
ชนิด เปนตลาดที่คึกคกัอยูเกือบตลอดเวลา และคอนขางยุงในบางชวงเวลาจะมีรถสกตู
เตอรขับไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชขนสงปลา ทั้งคนซื้อและคนขายจะดูเรงรบี ทําให
เปนสเนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะเวียนมาเที่ยวชม ภายในตลาดน้ันเปนเปน 2 สวน
ใหญๆ คือสวนภายนอกซึ่งมรีานคาปลีกและรานอาหารต้ังเรียงรายเปนจํานวนมากและ
สวนภายในซึ่งเปนบริเวณที่รานคาสงใชเจรจาธุรกิจและเปนจุดที่มีการประมูลปลาทูนาท่ีมี
ช่ือเสียงเครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ASAKUSA TEMPLE นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดที่ไดช่ือวาเปนวัด

ท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคน
มากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกบัภายในวัดยังเปนที่ตัง้
ของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอยอยู ณ 
ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขา

ASAKUSA TEMPLE 



 

 

สูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนที่ต้ังของ
รานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา 
พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระใหทาน
สามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว 
ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ โตเกยีว สกายทรี 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
DUTY FREE นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษ ีชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม 

เคร่ืองประดับคุณภาพดี 
SHINJUKU นําทานสู ยานชอปปم�งชินจกุุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา

มากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมสหรือสินคาท่ี
จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน 
เคร่ืองสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
GERMAN VILLAGE หมูบานเยอรมัน  ภายใตบรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาล

ประดับไฟฤดูหนาว” ตอนรับวันคริสตมาสและวันปใหมท่ีกําลังจะมาถึง การประดับ
ประดาตกแตงไฟดวยหลอดแอลอีดีกวา 2ลานดวงในชวงฤดูหนาวของที่น่ียิ่งใหญที่สุดใน



 

 

จังหวัดชบิะและถือเปน “หน่ึงในสามการประดับประดาไฟท่ียิ่งใหญที่สุดในภูมิภาค
ตะวันออก” อีกดวย  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
DAY 3                     
พระยืนไดบตุส ึ– นิกโก – น้ําตกเคกอน – สะพานชินเคียว – ศาลเจาโทโฮคุ –KINNAGAWA 
ONSEN 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
USHIKU DAIBUTSU นําทานชม พระใหญอุชิคุ ไดบุตส ึแหงเมอืงอุชิคุ เปนพระพุทธรูปท่ีมีขนาด

ใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เปนรูปปم�น
พระพุทธรูปปางยืนท่ีหลอจากทองสัมฤทธ์ิมีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนน้ี สูง
เปนอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกท้ังยังสามารถเขาไปเยี่ยมชมดานในของพระพุทธรูป
ไดดวย ซึ่งภายในรูปปم�นจะแบงออกเปน 5 ช้ัน แตละช้ันของรูปปم�นจะมีการจดัแสดงที่
แตกตางกนัออกไปคะ สามารถขึ้นลิฟทเพ่ือไปยังจุดชมววิที่ต้ังอยูบริเวณหนาอกของ

USHIKU DAIBUTSU 



 

 

พระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยงัยังสามารถเดินชมสวน
ดอกไม และสวนสัตวขนาดเล็กท่ีมีทั้งกระรอก, กระตาย  เปนตน  (ไมรวมคาข้ึนลิฟท 
ทานละ  400 เยน) 

NIKKO เมืองที่มีช่ือเสียงมากในดานแหลงพักผอนหยอนใจท่ีสวยงามโดยเฉพาะชวงใบไมเปล่ียนสี  
ท่ีมีความสวยงามของวดัและศาลเจาตางๆท่ีไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกจาก 
UNESCO และยังคงวฒันธรรมในแบบด่ังเดิม 

 
KEGON WATERFALL เดินทางไปชมความงามของ น้ําตกเคกอน  น้ําตกที่ใหญและยาวที่สุดของ

ประเทศญี่ปุ�นมีความสงูเกือบ 100 เมตร เปนหน่ึงในสามของน้ําตกท่ีสวยงามท่ีสุดของ
ญี่ปุ�นผาน จดุชมวิว (คาทัวรไมรวมคาลิฟทประมาณ 550 เยน) ท่ีทานสามารถด่ืมดํ่ากบั
ภาพของน้ําตกแหงน้ีไดอยางงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายน้ําท่ีเย็นช่ืนฉ่ํา อิสระใหทาน
ไดเลือกหามุมเก็บภาพความงามที่ประทบัใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื้อสินคา
พ้ืนเมืองท่ีขึ้นช่ือในเขตน้ีไดตามอัธยาศัยสมควรแกเวลา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 
SHINKYO BRIDGE นําทานชม สะพานแดงชินเคียว คือสะพานศักด์ิสิทธ์ิ เปนเหมือนกับประตูที่

จะพาเขาสูศาลเจาตางๆในนิกโก สะพานชินเคียวน้ันสรางในป 1636 และเปนหน่ึงใน 3 
สะพานท่ีสวยท่ีสุดของญี่ปุ�น ความสวยงามของสะพานชินเคียวน้ันจะสวยท่ีสุดในยาม
ใบไมเปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมตนเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไมตางๆ 
เปล่ียนเปนสีแดง สีสม สีเหลือง สลับกันไปแตงแตมใหสะพานแหงน้ีงดงามราวกับ
ภาพวาด นอกจากน้ีสะพานชินเคียวยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกอีก 

 

 



 

 

 
NIKKO TOSHO-GU SHRINE เดินทางสูบริเวณโซนมรดกโลก อิสระใหทานเดินทางชมและ

ถายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจานิกโกโทโชก ู เปนศาลเจาเกาแกมีประวติัศาสตรยาวนาน
และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เปนศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะท่ีโดงดังใน
อดีต และยังเปน สุสานของโชกุนโทกงุาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูพลิกผันชะตาชีวิตของชาว
ญี่ปุ�น เอกลักษณของศาลเจาแหงน้ีอยูท่ีสถาปตยกรรมระดบัสมบัติของชาติซึ่งใชเทคนิค
ดานฮวงจุยประกอบการกอสราง จนไดชื่อวาเปนจุดเสริมดวงชะตาเร่ืองโชคลาภ จุดเดน
ของศาลเจาแหงน้ีก็คือ ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยท่ีเพ่ิงเสร็จสิ้นการ
บูรณะปฏิสังขรณครัง้ใหญไปในปน้ี รปูแกะสลักหลากสีสันบนบานประตูน้ันสวยงามนาชม
เปนอยางมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝم�งซายและขวาของ
ประตู ซึ่งประดับดวยรูปแกะสลักนกและดอกไมมากมาย และยังจะไดเห็นรูปแกะสลักลิง
สามตัวมิซะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ท่ีส่ือถึงการไมดู ไมพูด และ
ไมฟง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) อีกดวย 
ทานสามารถเขาชมภายในศาลเจาโทโชกุได   (คาทัวรไมรวมคาเขาชมประมาณ 1,300 
เยน) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พักที ่      NEW OHRURI HOTEL , NIKKO หรือเทียบเทา   

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมคีวาม
เช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และ
ชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 



 

 

DAY 4                    
สะพานโทโนะเฮทสึริ – ออนเซ็นเทา ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น –  
หมูบานโออุจิ จูคุ – ปราสาทสึรุงะ  - ฟกุชุิมะ 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 

 
TOUNO HETSURI เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผาลานป เปนความสวยงามที่ธรรมชาติ

สรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยน้ําท่ีไหลผาน กวาจะสึกกรอนเปน
เวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่น
ของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ที่ดูคลายกับเจดีย จึง
เปนท่ีมาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย 



 

 

 
YUNOKAMI ONSEN STATION จากน้ันนําทานสู สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น โดยเปนสถานี

รถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญีปุ่�นโบราณ อีกท้ัง
ติดกันยังมีจดุออนเซนเทาใหใชบริการไดฟรีระหวางท่ีรอรถไฟดวย หามพลาด!!! 
เพลิดเพลินกับการ ออนเซ็นเทา อิสระใหทานผอนคลายตามอัธยาศัย 

 



 

 

OUCHI JUKU จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ  บานโบราณท่ีอดีตเคยเปนเมืองสําคัญ
ในยุคเอโดะถูกสรางเมือ่หลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญีปุ่�นโบราณท่ีมุงหลังคาทรง
หญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบาน
โบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยงัไมสะดวกสบาย 
หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ต้ังขนาบขางถนนหลักท่ีมช่ืีอวาถนนชิโมสึเคะ ถนน
เสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบัน
หมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรบัการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่
ระลึก รานคาขายสินคาพ้ืนเมือง รานอาหารและท่ีพักแบบญี่ปุ�นเพ่ือดึงดดูนักทองเท่ียว 
ปจจุบันมนัีกทองมาเย่ียมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
AIZU นําทานเดินทางสู เมืองไอสุ เปนเมืองท่ีเต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเปนปราสาท

หรือตัวเมืองท่ียังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนห
เร่ืองของออนเซ็น อีกดวย 

 

 



 

 

 
TSURUGA CASTLE นําทานสู ปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน เปนเพียงแหงเดียวที่

ยังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหงเมืองไอสุ
วาคามัทซึ ต้ังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อวา ปราสาทคุโระคะวะ 
Kurokawa Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวใน
ป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมีการบรูณะและปรบัจากปราสาท 7 ช้ัน 
เหลือเพียง 5 ชั้นเทาน้ัน HILIGHT!!! ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานท่ียังท้ิง
รองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ท่ีไดเลือกปลดิชพีตัวเองลง ณ 
สถานท่ีน้ี (ไมรวมคาเขาปราสาท) 

 



 

 

INAWASHIRO LAKE นําทานสู ทะเลสาบหงส เปนทะเลสาบท่ีใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศ
ญี่ปุ�น มีพ้ืนท่ีกวา 103.9 ตารางกิโลเมตร ไดรบัสมญานามวา เท็นเคียวโกะท่ีแปลวา 
“กระจกแหงสรวงสวรรค” อันเน่ืองมากจากความใสสะอาดของน้ําท่ีสะทอนเงาของภูเขา
บันไดไดอยางชัดเจนราวกับกระจกใสชวงฤดูท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมทะเลสาบแหงน้ี
คือระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม สวนในชวงฤดูหนาวราวตนเดือนพฤศจิกายนไป
จนถึงตนเดือนเมษายนฝูงหงสจํานวนหลายพันตัวจะอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียเขามา
อาศัยอยูเต็มชายหาดของทะเลสาบแหงน้ีดึงดดูใหนักทองเท่ียวจํานวนมากแวะมาเท่ียว
ชม 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที ่ APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเทา   
 
DAY 5                    
ภูเขาซาโอะ – น่ังกระเชาไฟฟ�า – SNOW MONSTER – สกีรีสอรท –ปราสาทอาโอบะ – ช็อป
ปم�งคลิสโรด – เซนได  
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 



 

 

MOUNT ZAO จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาซาโอะ เปนภูเขาไฟที่ต้ังอยูเปนแนวกันพรมแดน
ระหวาง Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝم�งจงัหวดัยามากาตะ และ
เปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเท่ียวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งป 
จากน้ันนําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�าซาโอะ ท่ีจะพาคุณไตจากดานลางของเขาซาโอะ (Zao) 
ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในชวงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั่วพ้ืนท่ีเปนสีขาวโพลน ชม
ปศาจหิมะ  หรือภาษาญี่ปุ�นเรียกวา จูเฮียว ซึง่เปนน้ําแข็งท่ีเกิดจากจะสะสมของหิมะท่ีตก
ลงมาจนกอตัวเปนรูปรางตางๆ พออยูรวมๆ กัน ดูราวคลายกบัปศาจ และในเวลา
กลางคืนยังมีการเปดไฟไลทอัพเพ่ิมความสวยงามอีกดวย  

 
ZAO ONSEN SKI RESORT อิสระใหทานเลนสกี ณ ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอรท เปนหน่ึงใน

สถานท่ีเกาแกที่สุดของญี่ปุ�น ลานสกีขนาดใหญที่มีกิจกรรมใหเลนหลากหลายเหมาะท้ัง
กับผูท่ีมีทักษะ หรือผูท่ีไมเคยเลนสกีมากอน ท่ีน่ีโดงดังดวยคุณภาพของหิมะท่ีละเอียดเบา
ราวผงแป�ง หรือท่ีเรียกวาพาวเดอรสโนว (powder snow) (ราคาไมรวมคาเชาชุดและ
อุปกรณสําหรับลานสก)ี (***หมายเหตุ กระเชาลอยฟ�า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 



 

 

เน่ืองจากในวันท่ีสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวนตอการชมปศาจหิมะ อาจปรับไปยังสถานท่ี
ทองเท่ียวอ่ืนทดแทน โดยจะปรบัไปเลนสกีที่อ่ืนทดแทนดวยเชนกัน)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
AOBA CASTLE ทานชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ สรางขึ้นในป 1600 โดยขุน

นางนามวา ดาเตะ มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกันเมือง ปราสาทแหงน้ีลอมรอบไป
ดวยแมน้ํา ภูเขาและป�าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ แมปจจบัุนเหลือเพียงเศษ
ซาก แตกําแพงหินและประตูน้ันไดรับการบรูณะข้ึนใหมอีกครั้ง จากทําเลท่ีตั้งของบริเวณ
ปราสาท ทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองเซนไดได  

CLIS ROAD จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนคลิสโรด ถนนสายช็อปปم�งทีใ่หญที่สุดของเมือง มีสินคาให
เลือกหลากหลายต้ังแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนยเกมส ไปจนถึงแบ
รนดเนมระดบัไฮเอน HILIGT!!! สําหรับยานน้ีคือ คาเฟ�นกฮูกฟุคุโระ ต้ังอยูตึกที่อยูหลัง
ราน Gucci มีคาเขา 1,200 เยน ซึ่งราคาน้ีรวมกบัคาเครื่องด่ืมแบบไมอ้ัน โดยจะมีนก
ฮูกที่ถูกฝกจนเช่ืองอยูหลากหลายสายพันธุ แตละตัวลวนมีความนารักที่ตางกันไป ท่ี
สําคัญยังสามารถลูบหรือจับไดภายในการดูแลของพนักงานผูชํานาญการ อิสระใหทานช
อปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 



 

 

พักที ่      GRENN MARK HOTEL , SENDAI หรือเทียบเทา   
 
DAY 6   
สนามบินเซนได  - กรงุเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เซนได ประเทศญี่ปุ�น 
11.15 น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI 

AWAYS เท่ียวบินที ่TG627   
 ** เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 
16.05 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
 

**************************************************************** 
** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 
2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 

12 ป) 
อัตราเด็ก ทาน

ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา ไมใชตัว๋ 

เคร่ืองบิน 
อัตรา 
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม – มีนาคม 2563 
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 

63 49,900 49,900 48,900 12,500 -  
12 - 17 มกราคม 63 39,900 39,900 38,900 9,500 24,900 
19 - 24 มกราคม 63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 
26 - 31 มกราคา 63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 

02 - 07 กุมภาพันธ 63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 
09 - 14 กมุภาพันธ 63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 
16 - 21 กุมภาพันธ 63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 
23 - 28 กุมภาพันธ 63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
3,500 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ



 

 

ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบน
เคร่ืองบิน) 
** ทางบรษิัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกนัใดๆท้ังสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมืองประเทศ
ปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย ในสวนน้ีอาจจําเปนตองมีคาใชจายในการ
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เท่ียวบินขากลบั รวมถึงคาบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงคาปรับท่ีทาง
ประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผูเดินทางจําเปนตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นในสวนน้ีเองทั้งหมด ** 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เคร่ืองบิน ตามทีต่ามท่ีตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.  และ ถือ



 

 

ขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,500 เยน ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาธรรมเนียมการขอวซีาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกระทันหันกอน

เดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ�น อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถปุระสงค
เดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานัก
ไดไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   



 

 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง



 

 

ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                ยอมรบั
เงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


