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รื่นเริงหรรษาอาคิตะ 6 วัน 4 คืน 
(อาคติะ – อิวาเตะ – มยิางิ – ยามากาตะ) 

         โดยสายการบินไทย แบบเช่าเหมาล า 
(ไม่สามารถสะสมไมล์ได้) 

เดินทาง 12 – 17 กมุภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ล้ิมรสความอร่อยของนํ้าผึ้งคุณภาพดีท่ีถูกคัดสรรมาจากท่ัวโลก ณ ร้าน Yama no Hachimitsuya 
 ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ท่ียังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนดาเตะ 
 ชมวิหารทองคําที่สร้างจากไม ้และเป็นสมบัติแห่งชาตขิองชาติญีปุ่่น ณ วัดชูซอนจ ิ 
 น่ังกระเช้าชมววิภูเขาซาโอะ และ “ปีศาจนํ้าแข็ง” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี 1 ป ีมีครั้งเดียวเท่านั้น 
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 ชมความสวยงามของกระท่อมนํ้าแข็ง ณ เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ ท่ีจัดขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งนํ้า 
 อาบนํ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน  

วันอังคารท่ี 12 ก.พ. 62 กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย

แบบเช่าเหมาลํา พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระแก่ท่าน 

 
วันพุธท่ี 13 ก.พ. 62 กรุงเทพฯ – อาคิตะ – ร้าน Yama No Hachimitsu – เมืองคาคุ

โนดาเตะ – ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ – เทศกาลฮิบุริ คามาคู
ระ  

00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอาคิตะ ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแบบเช่า
เหมาลํา ด้วยเท่ียวบินท่ี TG ---- 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินอาคิตะ ภูมิภาคโทโฮคุ 
ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นําท่านสู่
ร้าน Yama No Hachimitsu ร้านนํ้าผ้ึงชื่อดัง
ของจังหวัดอาคิตะท่ีคัดสรรนํ้าผ้ึงชั้นนํามา
จากท่ัวโลกโดยผู้เชี่ยวชาญในการเล้ียงผ้ึงท่ีมี
ประสบการณ์มามากกว่า 40 ปี ภายในร้านมี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนํ้าผ้ึงมากมายหลาย
ชนิดให้ท่านได้ล้ิมลอง เช่น แยมนํ้าผ้ึง, ซอสนํ้าผ้ึง เป็นต้น และท่ีพลาดไม่ได้เลยก็คือ “ซอฟท์
ครีมน้ําผ้ึง” ซอฟท์ครีมรสเลิศท่ีมียอดขายกว่า 1,000 โคนต่อวัน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองคาคุโนดาเตะ ในอดีต

เคยเป็นเมืองแห่งปราสาทคาคุโนดาเตะซึ่งมี
ชื่อเสียงโด่งดังในฐานะท่ีเป็นถิ่นฐานของชาว
ซามูไร ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่หลงเหลือภาพ
ของเหล่าซามูไรให้ได้เห็นกัน แต่ชื่อ เสียง
ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชาว
ซ า มู ไ ร แ ห่ ง น้ี  ก็ ทํ า ใ ห้ เ ป็ น ท่ี ส น ใ จ แ ก่
นักท่องเท่ียวมากมาย พาทุกท่านชมชุมชน
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ซามูไรคาคุโนดาเตะท่ียังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพียงไม่กี่แห่งมาจนถึงปัจจุบันน้ี เป็น
ชุมชนท่ีมีบ้านพักของเหล่าครอบครัวซามูไร กว่า 80 หลังคาเรือน ต้ังอยู่ภายในพื้นท่ี ท่ีมีถนน
กว้างขวาง จากน้ันนําทุกท่านชมเทศกาลฮิบุริ คามาคูระ (Hiburi Kamakura Festival 2019) 
เทศกาลบูชาเทพเจ้าแห่งไฟ โดยมีความเชื่อกันว่าหากใครก็ตามเมื่อนําเชือกท่ีถูกผูกไว้กับย่าม
ซึ่งด้านในบรรจุถ่านเอาไว้และจุดไฟแกว่งเป็นวงกลมล้อมรอบตัวเอง เทพเจ้าแห่งไฟจะดล
บันดาลพรให้ในช่วงฤดูหนาวมีพืชผลอุดมสมบูรณ์ ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ นับว่าเป็น 1 ใน เทศกาลช่วงฤดูหนาวท่ีห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองน้ี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 
 เข้าพักโรงแรม Hotel Morinokaze Tazawako หรือเทียบเท่า (- / L / HD) 

หลังอาหารเชิญท่านอาบนํ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อวา่ในนํ้าแร่นั้นมี
แร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น 

 
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ก.พ. 62 วัดชูซอนจิ – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่) – เมืองเซนได – 

ย่านอิจิบันโจ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นําทุกท่านชมความสวยงามของวัดชูซอนจิ 
วัดในศาสนาพุทธนิกายเทนไดท่ีเก่าแก่และมี
ชื่อเสียงแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวัดน้ี
ก่อต้ังมาตั้งแต่ปี 850 ตามประวัติศาสตร์ของ
วัดเล่าว่า วัดชูซอนจิแห่งน้ี สร้างขึ้นเพื่อเป็น
การรําลึกถึงดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจาก
สงครามอันยาวนาน โดยแรกเริ่มท่ีก่อสร้างน้ันภายในวัดมีอาคารต่างๆ และเจดีย์มากกว่า 40 
หลัง มีพระภิกษุจําพรรษาอยู่ท่ีน่ีมากกว่า 300 รูป จนกระท่ังเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 อาคาร
และเจดีย์นับหลายสิบหลังก็ ได้ถูกทําลายลงไป เหลือเพียงเท่าท่ีเห็นในปัจจุบันเท่าน้ัน 
นอกจากน้ีวัดชูซอนจิยังคงเป็นคลังสมบัติของยุคเฮอันท่ีบอกเล่าถึง  สมบัติของชาติและ
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญกว่า 3,000 
ชนิด เช่น คอนจิคิโด หรือ “วิหารทองค า” เป็น
วิหารท่ีต้ังอยู่บนเนินเขา โดยวิหารทองคําแห่ง
น้ี สร้างขึ้นโดยคําส่ังของโอชูฟูจิวาระ   ในปี 
1124 สร้างจากไม้และปกคลุมด้วยใบไม้สีทอง
สวยงามท้ังด้านในและด้านนอกจุดประสงค์
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หลักของการสร้างวิหารทองคําแห่งน้ีก็เพื่ออุทิศให้กับอะมิดะ ไนยาอิ ซึ่งวิหารทองคําแห่งน้ียังมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับศาลาทองคินคะคุจิ แห่งเมืองเกียวโตอีกด้วย เพราะตัวอาคารก็หุ้มด้วย
ทองคําเหมือนกันน่ันเอง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย พาทุกท่านสู่สวนผลไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการเก็บสตรอเบอรีท่ี่เรียงรายเป็นทิวแถว
จํานวนมาก และลองล้ิมรส ผลสตรอเบอรี่ 
สดๆ ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกันได้อย่าง
เต็มอิ่ม พร้อมกับถ่ายภาพกับต้นสตรอเบอรี่
เป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัยรวมไปถึงท่านใดท่ีต้องการซื้อมาไว้รับประทานเอง หรือเป็นของฝาก
ให้กับคนท่ีบ้านก็สามารถซื้อกลับไปไดเ้ช่นกัน จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเซนได เมืองท่ี
ได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองแห่งต้นไม้” และใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกท้ังความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
ของเมืองเซนไดถูกผสมผสานเข้ากับธรรมชาติอย่างสมดุล เพราะมีท้ังแม่นํ้าไหลผ่านกลางเมือง
และยังมีต้นไม้เรียงรายบริเวณสองฟากถนนทําให้เต็มไปด้วยพื้นท่ีสีเขียวมากมายดูแล้วร่มรื่น
เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองน้ี พาท่านช้อปปิ้งท่ีย่านอิจิ
บันโจ ถนนคนเดินท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองและมีชื่อเสียงของเมืองเซนได เป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีเต็ม
ไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (เพื่อ
ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย) 

 เข้าพักโรงแรม Hotel Metropolitan Sendai หรือเทียบเท่า (B / L / -) 
 
วันศุกร์ท่ี 15 ก.พ. 62 ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – จังหวัดยามากาตะ – กินซัง 

ออนเซ็น  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

นําทุกท่าน “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ขึ้นสู่ภูเขาไฟซาโอะ เทือกเขาท่ี
ทอดตัวตัดระหว่างจังหวัดมิยางิ และจังหวัด
ยามากาตะ ภู เขาไฟซาโอะน้ันมีความสูง 
1,841 เมตร ซึ่งเป็นภูเขาไฟท่ีโดดเด่นท่ีสุดใน
ภูมิภาคโทโฮคุ ระหว่างทางท่ีท่านน่ังกระเช้า
ขึ้นไปยังภูเขาไฟซาโอะน้ัน ทุกท่านจะได้เห็น
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ความสวยงามของภูเขาท่ีถูกปกคลุมไปด้วย
หิมะขาวโพลน และท่ีเป็นไฮไลท์เลยก็คือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากเกร็ด
นํ้าแข็งท่ีเกาะอยู่ตามใบของต้นเฟอร์จนเกิด
เป็นรูปร่างที่แปลกประหลาด คล้ายกับมนุษย์
หิมะ จึงได้ชื่อว่า Ice Monster หรือ Snow 
Monster น่ันเอง  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางเข้า สู่จังหวัดยามากาตะ 

จังหวัดท่ีต้ังอยู่ทางทิศใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ มี
ชื่อเสียงในด้านการผลิตข้าว และเป็นท่ีรู้จักกัน
ดีในฐานะดินแดนแห่งผลไม้ท่ีมีการปลูกเชอร์รี่
กันมากท่ีสุด เป็นแหล่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
ทางการเกษตร รวมไปถึงนํ้าพุร้อนด้วย อีกท้ัง
ยังเป็นจุดกําเนิดของเทศกาลอิโมนิไกท่ีใหญ่ท่ีสุดของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน นําท่านสู่กินซัง ออน
เซ็น เมืองออนเซ็นชื่อดังของจังหวัดยามากาตะและยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะท่ี
เป็นแหล่งเหมืองแร่เงินในอดีต เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองออนเซ็นแห่งน้ี คือ โรงแรมสไตล์
ญี่ปุ่นโบราณสร้างจากไม้สูงสามถึงส่ีชั้นท่ีเรียงรายยาวไปตามสองฟากฝ่ัง ท่ีมีแม่นํ้าไหลผ่าน
กลางเมือง ในเวลาตอนกลางคืนท้ังเมืองจะสว่างไสวไปด้วยแสงไฟท่ีสะท้อนออกมาจากโคมไฟ
แบบโบราณซึ่งใช้นํ้ามันแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ทําให้บรรยากาศดูโรแมนติกไปอีกแบบ ทุกท่าน
สามารถเดินเล่นชมความสวยงามของกินซัง ออนเซ็นบริเวณโดยรอบได้ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (ชุดอาหารญี่ปุ่น) 
  เข้าพักโรงแรม Tachibanaya หรือเทียบเท่า (B /  L / HD) 

หลังอาหารเชิญท่านอาบนํ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในนํ้าแร่น้ันมี 
แร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น 

 
วันเสาร์ท่ี 16 ก.พ. 62 โกดังซังเคียว – เมืองโยโคเตะ – เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ – 

อิออน – เมืองอาคิตะ    

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

พาท่านชมโกดังซังเคียว โกดังข้าวท่ีถูกสร้างขึ้นต้ังแต่ในสมัยเมจิท่ี 26 เคยใช้เป็นสถานท่ีถ่าย
ทําละครโอชิน (Oshin) เด็กสาวยากจนท่ีต้องพัดพรากจากครอบครัวมาทํางานท่ีโกดังแห่งน้ี 
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ปัจจุบันโกดังซังเคียวยังคงใช้เป็นท่ีเก็บข้าวและเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การค้าข้าวของ
เมืองซากาตะด้วย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําทุกท่านเดินทางสูเ่มืองโยโคเตะ เมืองท่ีอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอาคิตะ พาท่าน

ชมเทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ  (Yokote 
Kamakura Festival 2019) ท่ี มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 450 ปี ท่าน
จะได้เห็นบ้านเอสกีโมรูปแบบด้ังเดิมของ
ญี่ปุ่น ด้านในจะมีแท่นบูชาท่ีทําจากหิมะไว้
สําหรับบูชาเทพเจ้าแห่งนํ้าเพื่อให้มีนํ้าใช้
ตลอดท้ังปี และมีเตาถ่านไว้สําหรับให้ความ
อบอุ่นและย่างโมจิ เด็กๆ จะเชิญชวนนักท่องเท่ียวให้เข้าร่วมงานเทศกาลด้วยการย่างโมจิและ
ร่วมด่ืมสาเกอามะ ไวน์ข้าวท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ตํ่าหรือปราศจากแอลกอฮอล์ หลังจากได้ชิม
โมจิย่างพร้อมกับร่วมด่ืมสาเกอามะแล้ว นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมอบเงินทําบุญเพื่อเป็นการ
บูชาเทพเจ้าแห่งนํ้าด้วย จากน้ันพาท่านช้อปปิ้งท่ีอิออน ศูนย์รวมสินค้าชั้นนํานานาชนิด อาทิ 
นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เส้ือผ้า เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชม
และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 เข้าพักโรงแรม Hotel Metropolitan Akita หรือเทียบเท่า (B /  L / D) 
 
วันอาทิตย์ท่ี 17 ก.พ. 62 อาคิตะ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
  เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําท่านเดินทางสู ่สนามบินอาคิตะ (B / - / -) 

10.35 น.  ออกเดินทางจาก สนามบนิอาคิตะ  โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลํา ด้วยเท่ียวบินท่ี       
TG ---- 

15.00 น . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
 

อัตราคา่บรกิาร: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

12 – 17 ก.พ. 62 49,999 49,999 48,999 8,500 
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 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
*** อัพเกรดที่นั่งเป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) เพิ่มเงิน 20,000 บาท ต่อที่นั่ง *** 
*** เด็กทารกที่มีอายุไม่ถึง 2 ปี อัตราค่าบริการ 5,000 บาท *** 

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาลํา (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้) 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุหรือในระดับเดียวกัน 

4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนํ้าหนัก

หรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ีเคาน์เตอร์
เช็คอิน 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ท่ีอายุไม่
เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตรานี้ไม่รวม: 

1. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 
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การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท

ภายใน 3 วัน (ไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดหากลูกค้าไม่เดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ 
เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ) 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะน้ันจะถือว่าการ
สํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง: 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร ์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททัวร์ นําเงินชําระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนําเท่ียว ก่อนนักท่องเท่ียว
จะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชําระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นักท่องเท่ียวได้ เช่น 
เท่ียวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดเน่ืองจาก
ค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ัน ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 

การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอก
ประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก 
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6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การ
นําส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 
 
  
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ ามนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบรษิัทอีกครั้ง 


