
 

 

รหัสทัวร GS1902896 
ทัวรญี่ปุ�น SENDAI-TOKYO ไซตามะ – นิกโก - ฟุกุชิมะ LUXURY  
6 วัน 4 คืน (TG) 
เมืองอิวาเตะ วัดจูซนจ ิหมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ ชมอาวมตัซึชิมา วดัซูอิกันจิ ปราสาทเซนได  
ถนนคลิสโรด ภูเขาซาโอะ ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอรท ทะเลสาบหงส ปราสาทสึรุงะ หมูบานโออุจิ จูคุ  
นิกโก ศาลเจานิกโกโทโชก ูสะพานแดงชินเคียว น้ําตกเคกอน ชิซุย พรีเมียม เอาทเลท 
 

 



 

 

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 ** 

23.10  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน นานาชาติเซนได ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เท่ียวบินที ่TG626  ** เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 
 
DAY 2                       
สนามบินเซนได – วัดจซูนจิ – หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ – ทาเรือชิโกมา – ลองเรือ 
อาวมัตซึชิมา – วดัซูอิกันจิ – IZUMI OUTLET  
07.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเซนได ประเทศญี่ปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย  

 นําทานเดินทางสู เมืองอิวาเตะ (Iwate) ตั้งอยูในภูมิภาคโทโฮค ุเปนเมืองที่มีธรรมชาติ
สวยงามและมีมรดกโลกที่นาสนใจ อยูดานเหนือของเมืองเซนได 



 

 

 นําทานสู วัดจูซนจิ (Chusonji Temple) ตัง้อยูในเมืองฮิราอิซุมิ จ.อิวาเตะ เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ กอต้ังขึ้นในป 850 เปนวัดของ
พระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบดวยอาคารตางๆ สบิกวาหลังในพื้นท่ีขนาดใหญ 
แตหลังจากการลมสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที ่12 ปจจุบันจึงเหลือ
อาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง บริเวณที่ต้ังของวดัชูซนจิน้ัน ไดรบัการขึน้ทะเบียนเปนมรดก
โลกในป 2011 อีกดวย 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูขึ้นช่ือเมืองอิวาเตะ WANKO SOBA 
 นําทานสู หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) ท่ีน่ีจะเปน

หมูบานโบราณในบรรยากาศประวัติศาสตรสมัยเฮอัน เปนสถานท่ีสําหรับถายภาพยนต 
ละครทีวี มากกวา 200 เร่ืองดวยกัน นอกจากจะเดินชมบรรยากาศสไตลยอนยุคแลวน้ัน 
ภายในยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เชน การแตงกายเปนขุนนางสมัยเฮอัน (มีแบบฟรี
และเสียเงินเพ่ิมเติม) การแตงกายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลอง
ฝกยิงธนู นอกจากน้ียงัมีโซนถายภาพแบบ ART 3 มิต ิอีกดวย  



 

 

 
 นําทานเดินทางสู ทาเรือชิโกมา (Marine Gate Shiogama) เพ่ือลองเรือเฟอรรี่เพ่ือ

ชม อาวมัตซึชิมา (Matsushima Bay) ท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของ
ประเทศญี่ปุ�น (Nihon Sankei) เปนอาวท่ีเต็มไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกัน
มากกวา 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตนสนญี่ปุ�นขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพท่ีแปลก
ตา ใชเวลาลองเรือประมาณ 20-25 นาที  (การลองเรืออยูท่ีสภาพอากาศเปนสําคัญ ขอ
สงวนสิทธ์ิพาไปทองเท่ียวท่ีอ่ืนแทนในกรณีทีไมสามารถลองเรือได) 

 

ESASHI FUJIWARA 



 

 

 
 จากน้ันเดินทางสู วัดซอิูกันจิ (Zuiganji Temple) เปนวัดเซนท่ีมช่ืีอเสียงท่ีสุดในภูมิภาค

โทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรักปดทองและเพนทสีประตูบานเล่ือนไวอยางสวยงาม 
กอต้ังคร้ังแรกในป 828 เดิมเปนวดันิกายเทนได และไดถกูดัดแปลงใหเปนวัดเซนในชวง
สมัยคามาคูระ วดัแหงน้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะไดเปน
อยางดี โดยบริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทางจะเรียงรายดวยไมสนซีดาร และถํ้า
ตางๆท่ี อดีตเคยเปนสถานท่ีทําสมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรปูปم�นตางๆ  

 จากน้ันเดินทางสู IZUMI PREMIUM OUTLET เอาทเลต อีกแหงไมไกลจากตัวเมือง
เซนได เปนที่รวมราน      แบรนดมีชื่อตางๆเชน Coach, Jill Stuart, Pleats 
Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, Adidas และ
อ่ืนๆ ติดกันเปนชอปปم�งมอลล "TAPIO" ซึ่งมรีานยอยๆอีกหลายราน ทําใหชอปปم�งที่น่ี
สนุกไดทั้งวัน 

MATSUSHIMA BAY 



 

 

 
  
ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที ่      GRENN MARK HOTEL , SENDAI หรือเทียบเทา   
 
DAY 3                     
ปราสาทอาโอบะ - ชอปปم�ง ณ ถนนคลิสโรด - ภูเขาซาโอะ (น่ังกระเชาไฟฟ�า) – อิสระ 
เลนสกี ณ ซาโอะ สกีรีสอรท  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ทานชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) สรางขึ้นในป 
1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกันเมือง ปราสาทแหงน้ี
ลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภูเขาและป�าซ่ึงยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ แมปจจบัุนเหลือ
เพียงเศษซาก แตกําแพงหินและประตูน้ันไดรับการบรูณะขึ้นใหมอีกคร้ัง จากทําเลท่ีต้ัง
ของบรเิวณปราสาท ทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงามของเมอืงเซนไดได  



 

 

 
จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปم�งทีใ่หญที่สุดของเมือง 
มีสินคาใหเลือกหลากหลายต้ังแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนยเกมส 
ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮเอน HILIGT!!! สําหรับยานน้ีคือ คาเฟ�นกฮูกฟุคุโระ 
(Fukuro Café) ต้ังอยูตึกที่อยูหลังราน Gucci มีคาเขา 1,200 เยน ซึ่งราคาน้ีรวมกบั
คาเครื่องด่ืมแบบไมอ้ัน โดยจะมีนกฮกูที่ถูกฝกจนเช่ืองอยูหลากหลายสายพันธุ แตละตัว
ลวนมีความนารักที่ตางกันไป ท่ีสําคัญยงัสามารถลูบหรือจับไดภายในการดูแลของ
พนักงานผูชํานาญการ อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) เปนภูเขาไฟท่ีต้ังอยูเปนแนวกัน
พรมแดนระหวาง Yamagata กับMiyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝم�งจังหวัดยามากาตะ 
และเปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเท่ียวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอด
ท้ังป จากน้ันนําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�าซาโอะ (Zao Ropeway) ท่ีจะพาคุณไตจาก
ดานลางของเขาซาโอะ (Zao) ไปจนถงึยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในชวงฤดูหนาวหิมะจะปก
คลุมทั่วพ้ืนท่ีเปนสีขาวโพลน ชมปศาจหิมะ (Ice Monster) หรือภาษาญี่ปุ�นเรียกวา จู
เฮียว Juhyo ซึ่งเปนน้ําแข็งท่ีเกิดจากจะสะสมของหิมะท่ีตกลงมาจนกอตัวเปนรูปราง



 

 

ตางๆ พออยูรวมๆ กนั ดูราวคลายกับปศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปดไฟไลทอัพ
เพ่ิมความสวยงามอีกดวย  

 
อิสระใหทานเลนสกี ณ ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอรท (Zao Onsen Ski Resort) เปนหน่ึง
ในสถานท่ีเกาแกที่สุดของญี่ปุ�น ลานสกีขนาดใหญที่มีกิจกรรมใหเลนหลากหลายเหมาะท้ัง
กับผูท่ีมีทักษะ หรือผูท่ีไมเคยเลนสกีมากอน ท่ีน่ีโดงดังดวยคุณภาพของหิมะท่ีละเอียดเบา
ราวผงแป�ง หรือท่ีเรียกวาพาวเดอรสโนว (powder snow) (ราคาไมรวมคาเชาชุดและ
อุปกรณสําหรับลานสก)ี (***หมายเหตุ กระเชาลอยฟ�า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
เน่ืองจากในวันท่ีสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวนตอการชมปศาจหิมะ อาจปรับไปยังสถานท่ี
ทองเท่ียวอ่ืนทดแทน โดยจะปรบัไปเลนสกีที่อ่ืนทดแทนดวยเชนกัน)  



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนู HOT POT 
พักที ่ APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเทา   
 
DAY 4                    
ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทนกกระเรียน – หมูบานโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเทา ณ  
สถานีรถไฟยโูนคามิ ออนเซ็น - หนาผาโทโนะเฮทสึริ 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานสู ทะเลสาบหงส (INAWASHIRO LAKE) เปนทะเลสาบท่ีใหญเปนอันดับ 4 
ของประเทศญี่ปุ�น มีพ้ืนท่ีกวา 103.9 ตารางกิโลเมตร ไดรับสมญานามวา เท็นเคียวโกะ
ท่ีแปลวา “กระจกแหงสรวงสวรรค” อันเน่ืองมากจากความใสสะอาดของน้ําท่ีสะทอนเงา
ของภูเขาบันไดไดอยางชัดเจนราวกับกระจกใสชวงฤดูที่เหมาะสมในการเท่ียวชม
ทะเลสาบแหงน้ีคือระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม สวนในชวงฤดูหนาวราวตนเดือน
พฤศจิกายนไปจนถึงตนเดือนเมษายนฝูงหงสจํานวนหลายพันตัวจะอพยพหนีหนาวมา
จากไซบีเรียเขามาอาศัยอยูเต็มชายหาดของทะเลสาบแหงน้ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวจํานวน
มากแวะมาเท่ียวชม 



 

 

 
นําทานเดินทางสู เมืองไอสุ (Aizu) เปนเมืองท่ีเต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเปน
ปราสาทหรือตัวเมืองท่ียังคงสัมผสัไดถงึกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมี
มนตเสนหเร่ืองของออนเซ็น อีกดวย 
นําทานสู ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เปนเพียงแหง
เดียวท่ียังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญีปุ่�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลกัษณแหง
เมืองไอสุวาคามัทซึ ต้ังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีช่ือวา ปราสาทคุโระ
คะวะ Kurokawa Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แตเกดิ
แผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมีการบูรณะและปรบัจาก
ปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 ช้ันเทาน้ัน HILIGHT!!! ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณ
สถานท่ียังท้ิงรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ท่ีไดเลือกปลิดชีพตัวเอง
ลง ณ สถานท่ีน้ี (ไมรวมคาเขาปราสาท) 



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) บานโบราณท่ีอดีตเคยเปน
เมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณท่ีมุง
หลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวม
มีบานโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย 
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 

จากน้ันนําทานสู สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเปน
สถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญีปุ่�นโบราณ อีก
ท้ังติดกันยงัมีจดุออนเซนเทาใหใชบริการไดฟรีระหวางท่ีรอรถไฟดวย หามพลาด!!! 
เพลิดเพลินกับการ ออนเซ็นเทา อิสระใหทานผอนคลายตามอัธยาศัย 
เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (To no hetsuri) หรือ หนาผาลานป เปนความสวยงามที่
ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ีไหลผาน กวาจะสึก
กรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เปน
ภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ที่ดูคลายกบั
เจดีย จึงเปนที่มาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย 



 

 

 
นําทานเดินทางสู นิกโก (NIKKO) เมืองทีม่ีชือ่เสียงมากในดานแหลงพักผอนหยอนใจท่ี
สวยงามโดยเฉพาะชวงใบไมเปลี่ยนสี  ท่ีมีความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆท่ีไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากUNESCO และยังคงวฒันธรรมในแบบด่ังเดิม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พักที ่      NEW OHRURI HOTEL , NIKKO หรือเทียบเทา   

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

 
DAY 5                    
ศาลเจาโทโชกู – สะพานชินคียว – น้ําตกเคกอน – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – อิออน  
นาริตะ มอลล  
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสูบริเวณโซนมรดกโลก อิสระใหทานเดินทางชมและถายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจา

นิกโกโทโชก ู(NIKKO TOSHO-GU SHRINE) เปนศาลเจาเกาแกมีประวติัศาสตร
ยาวนานและไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เปนศาลเจาประจําตระกูลโทกงุาวะท่ีโดง



 

 

ดังในอดีต และยังเปน สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูพลิกผันชะตาชีวิตของ
ชาวญี่ปุ�น เอกลักษณของศาลเจาแหงน้ีอยูท่ีสถาปตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึง่ใช
เทคนิคดานฮวงจุยประกอบการกอสราง จนไดชื่อวาเปนจุดเสริมดวงชะตาเร่ืองโชคลาภ 
จุดเดนของศาลเจาแหงน้ีก็คือ ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยท่ีเพ่ิงเสร็จ
ส้ินการบูรณะปฏิสังขรณคร้ังใหญไปในปน้ี รปูแกะสลักหลากสีสันบนบานประตูน้ัน
สวยงามนาชมเปนอยางมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝم�งซาย
และขวาของประตู ซึ่งประดับดวยรูปแกะสลักนกและดอกไมมากมาย และยังจะไดเห็นรูป
แกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ท่ีส่ือถึงการไมด ู
ไมพูด และไมฟง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping 
Cat) อีกดวย ทานสามารถเขาชมภายในศาลเจาโทโชกุได    (คาทัวรไมรวมคาเขาชม
ประมาณ 1,300 เยน) 

 
 นําทานชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คือสะพานศักด์ิสิทธ์ิ เปนเหมือนกับ

ประตูที่จะพาเขาสูศาลเจาตางๆในนิกโก สะพานชินเคียวน้ันสรางในป 1636 และเปน
หน่ึงใน 3 สะพานท่ีสวยท่ีสุดของญี่ปุ�น ความสวยงามของสะพานชินเคียวน้ันจะสวยท่ีสุด
ในยามใบไมเปล่ียนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมตนเดือนพฤศจกิายนเมื่อใบไมตางๆ 
เปล่ียนเปนสีแดง สีสม สีเหลือง สลับกันไปแตงแตมใหสะพานแหงน้ีงดงามราวกับ
ภาพวาด นอกจากน้ีสะพานชินเคียวยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกอีก 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางไปชมความงามของ น้ําตกเคกอน (KEGON WATERFALL) น้ําตกท่ีใหญและ
ยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ�นมคีวามสูงเกือบ 100 เมตร เปนหน่ึงในสามของน้ําตกท่ี
สวยงามท่ีสุดของญี่ปุ�น ผาน จุดชมววิ (คาทัวรไมรวมคาลิฟทประมาณ 550 เยน) ท่ีทาน
สามารถด่ืมดํ่ากบัภาพของน้ําตกแหงน้ีไดอยางงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายน้ําท่ีเย็น
ช่ืนฉ่ํา อิสระใหทานไดเลือกหามุมเก็บภาพความงามท่ีประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะ
เลือกชมและซื้อสินคาพ้ืนเมืองท่ีขึ้นช่ือในเขตน้ีไดตามอัธยาศัยสมควรแกเวลา 
นําทานสู เมืองคาวาโกเอะ ไซตามะ เมืองแหงประวติัศาสตรที่ยังคงไวซึ่งวัฒนธรรมและ
กลิ่นอายในสมัยเอโดะ บรรยากาศของเมืองน้ีทานจะไดพบเห็น บานโกดังของพอคาใน
สมัยกอนต้ังเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอระฆัง) จะมีเสียงระฆังบอกเวลา คุณจะ
รูสึกวาไดเดินทางยอนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะไดสัมผัสความ
เปนญี่ปุ�นแบบดั้งเดิมแทๆ และซึมซับความรูสึกในสมัยเอโดะ ซึ่งไมสามารถพบเห็นไดท่ี
โตเกียว และเดินสู “ยานคาชิยา โยโกโช” (Penny Candy Alley) เปนตรอกที่มีช่ือเสียง



 

 

ในเมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเปนถนนปูดวยหินและฝงดวยแกวหลากสี และดวยรานขาย
ลูกกวาดแบบญี่ปุ�นด้ังเดิมถงึ 22 ราน รานขายลูกกวาดในตรอกน้ีจะสงตอรสชาติท่ี
คุนเคยและชวนใหนึกถงึความหลังของวันที่ผานไป เมื่อใครกต็ามไดลองยางกาวเขาไปใน
รานเหลาน้ี จะรูสึกวาตัวเองกลับไปเปนเด็กอีกคร้ัง สถานท่ีแหงน้ีเปนท่ีท่ีทําใหผูคนทุก
รุนตื่นเตน ทั้งเด็กๆ ที่ไมคุนเคยกับลูกกวาดแบบด้ังเดิมและผูใหญที่อยากรําลึกถึง
ความหลัง 

 
 นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (AEON NARITA MALL) เปนหางสรรพสินคาท่ี

นิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกบัสนามบนินานาชาตินาริตะ 
ภายในตกแตงในรปูแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมรีานเส้ือผา
แฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคา
สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหาร
หลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถดัไปจากหางสรรพสินคายังมีโรงภาพยนตร 
Humax Cinema เปดใหบริการ 



 

 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
DAY 6   
เมืองเกาซาวาระ – ศาลเจาคาโทริ – SHISUI PREMIUM OUTLET – สนามบินนาริตะ 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
       นําทานเดินทางสู เมืองเกาซาวาระ ( SAWARA OLD TOWN ) เมืองที่ข้ึนช่ือวาเปน ลิตเต้ิล

เอโดะ แหงชิบะ เปนเมอืงเล็กๆต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึ่งเคย
เปนศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ(1603-1867)ซึ่งเปนเขตพ้ืนท่ีท่ียงัคง
หลงเหลือรานคาและสภาพของอาคารบานเรือนท่ีต้ังเรียงรายมาต้ังแตสมัยโบราณ โดย
สภาพยังคงเปนเหมือนเมื่อรอยกวาปที่แลว ดวยความรวมมือของคนในทองถิ่น อิสระให
ทานสัมผัสเมืองเกาด้ังเดิมของญีปุ่�น รานคาตางๆ และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ 

 
  นําทานนมัสการ ศาลเจาคาโทริ (KATORI SHRINE) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของเมืองนาริตะ(Narita) ภายในจังหวัดชิบะ(Chiba) ศาลเจาแหงน้ีถือไดวาเปนศาล
เจาของศาสนาชินโต และเปนศาลเจาหลักของศาลเจาคาโทริกวา 100 แหงท่ัวทั้งญี่ปุ�นก็



 

 

วาได ภายในศาลเจาประดับประดาดวยโคมไฟหินอยางงดงาม แถมยังมีสิ่งท่ีผูคนศรัทธา
ท่ีทําใหผูคนหล่ังไหลไปสักการะอยางไมขาดสายศาลเจาแหงน้ียังส่ิงที่ผูคนเคารพศรัทธา
อยางรูปปم�น Futsunushi no Mikoto ผูซ่ึงเปนทหารผูพิทักษที่สําคัญในสมัยซามูไร จดุ
ท่ีถือไดวาเปนไฮไลทของที่น่ีน่ันก็คือ อาคารสดํีา และประตูสีแดงเขม อันเปนสิ่งกอสรางท่ี
เกาแกที่สุดของศาลเจาคาโทริ สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1700 รวมๆแลวหลายรอยป 
แถวๆบริเวรศาลเจาก็ยังมีรานคาและรานอาหารทั่วบริเวณลานจอดรถดวย  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
 นําทานชอปปم�งกอนกลับ ชิซุย พรีเมียม เอาทเลท (Shisui Premium Outlets) เปน

เอาทเลทอีกหน่ึงท่ี ที่ขาชอปตองแวะกอนเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ โดยชิซุย เปน
หน่ึงสาขาในพรีเมียมเอาทเลทเครือ มิซุบิช ิ(Mitsubishi) เชนเดียวกับ ริงกุ พรีเมียม 
เอาทเลท ที่อยูใกลสนามบินคันไซ โอซากา และโกะเท็มบะ พรีเมยีม เอาทเลท อยูท่ี
โกะเท็มบะ ท่ีชิซูย พรีเมียม เอาทเลท มีรานคาดังมากกวา 180 แบรนด ใหไดเลือกชอป
ไมวาจะแบรนดญี่ปุ�น หรือแบรนดสัญชาติอ่ืน ก็มีหลากหลายใหเลือกชอปไดอยางสบาย
ใจในราคาเอาทเลท ท่ีไมตองงอรอชวงลดราคา และไมตองบวกภาษี ไมวาจะ GUESS, 
COACH, BILLABONG, LACOSTE, Levi’s, MICHAEL KORS, Nike บอกเลย
วาแบรนดเนมเหลาน้ี แคยกตัวอยางเทาน้ัน เพราะท่ีจริงยังมีอีกเยอะมาก 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 

17.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ
บิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที ่TG 677 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

21.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 

 
**************************************************************** 

** 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 ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา ไมใชตัว๋ 

เคร่ืองบิน 
อัตรา 
ทานละ 

วันเดินทางเดือน มกราคม – กมุภาพันธ 2563 
09 – 14 มกราคม 63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 
16 – 21 มกราคม 63 43,900 43,900 42,900 9,500 24,900 
23 – 28 มกราคม 63 43,900 43,900 42,900 9,500 24,900 
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 43,900 43,900 42,900 9,500 24,900 
06 – 11 กุมภาพันธ 63 43,900 43,900 42,900 9,500 24,900 
13 – 18 กุมภาพันธ 63 43,900 43,900 42,900 9,500 24,900 
20 – 25 กุมภาพันธ 63 43,900 43,900 42,900 9,500 24,900 
27 กพ. – 03 มีนา 63 43,900 43,900 42,900 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      ยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 
 


