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จุดเด่นของทวัร์ 
 ชมอาคติะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ ศนูย์จดัแสดงงานหตัถกรรมดัง้เดิมของเมืองอาคิตะ 
 ชมย่านซามไูรเก่าแก่ ท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในไม่ก่ีแหง่ของญ่ีปุ่ น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ 
 ชมวิหารทองค าท่ีสร้างจากไม้ วิหารขนาดเลก็ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น และเป็นสมบติั

แหง่ชาติของชาติญ่ีปุ่ น ณ วัดชูซอนจ ิ 
 เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านของญ่ีปุ่ นยามเช้าท่ีตลาดเช้าเซนได เป็นตลาดท่ีมีร้านขายผลไม้ ขายอาหารสด

มากกวา่ 70 ร้านค้า 
 ชมศาลเจ้าโอซาค ิฮาจมิังกุ ท่ีมีลกัษณะเดน่ด้วยศิลปะการเคลือบแผ่นทองบนพืน้ไม้สีด า และเป็นศาลเจ้า

ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบติัแหง่ชาติญ่ีปุ่ น 
 ชมความสวยงามของดอกซากรุะท่ีบานสะพร่ังกวา่ 1,200 ต้น ณ สวนฮิโตะเมะ เซม็บงซากุระ 
 ชมอ่าวมัตสึชิม่า ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวทะเลท่ีงดงามมากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
 ชมหุบเขาเกน็บเิค ท่ีปกคลมุไปด้วยธรรมชาติ และเตม็ไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่สลบักนั 

 ช้อปปิง้จใุจย่านถนนอจิบัินโจ ท่ีมีร้านค้าต่างๆ กวา่ 100 ร้านค้าให้เลือกซือ้ 
 ชมโรงเบียร์คริิน ช่ือดงัของประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก 
 เก็บผลสตรอเบอร่ี สดๆ ใหม่ๆ พร้อมลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี ท่ีท่านเก็บเองจากต้น 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซน็สไตล์ญ่ีปุ่ น 3 คืน 

 

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

เดินทาง 10 – 15 เมษายน 2561 (ช่วงสงกรานต์) 

โดยสายการบินไทย แบบเช่าเหมาล า 
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“พักโรงแรม 4 ดาว และมีอาหารให้ครบทุกมือ้” 
“รวมค่าทปิคนขับรถ หวัหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์แล้ว” 

รายการทวัร์ 
11 เม.ย. อาคติะ ฟรุุซาโตะ วลิเลจ – เมืองคาคโุนดาเตะ – ชมุชนซามไูรคาคโุนดาเตะ 
12 เม.ย. วดัชซูอนจิ – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี) – เมืองเซนได – ถนนอิจิบนัโจ – ย่าน Sendai Station 
13 เม.ย. ตลาดเช้าเซนได – ศาลเจ้าโอซาค ิฮาจิมงัก ุ– โรงเบียร์คิริน 
14 เม.ย. เมืองโอกาวาระ – ฮิโตะเมะ เซ็มบงซากรุะ – อ่าวมตัสชึิมา่ – วดัโกไดโดะ – หบุเขาเก็นบเิค  
15 เม.ย. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

 
วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน

ไทยแบบเช่าเหมาล า ซึง่พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 

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

คาคุโนดาเตะ – ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ  
01.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบินไทยแบบเช่า

เหมาล า ด้วยเท่ียวบินท่ี TG ---- 

09.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าทา่นชม
อาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ ศนูย์จัดแสดงงาน
หตัถกรรมแบบดัง้เดิมของเมืองอาคิตะ รวมไป
ถึงร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกพืน้เมืองให้
ทา่นได้เลอืกซือ้ เลอืกชมตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคาคุโนดาเตะ ในอดีตเคยเป็นเมืองแหง่ปราสาทคาคโุนดาเตะซึง่มี
ช่ือเสียงโด่งดังในฐานะท่ีเป็นถ่ินฐานของชาวซามูไร ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่หลงเหลือ
ภาพของเหล่าซามูไรให้ได้เห็นกัน แต่ช่ือเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชาว
ซามูไรแหง่นีก็้ท าให้เป็นท่ีสนใจแก่นกัท่องเท่ียวมากมาย จากนัน้พาทา่นชมชุมชนซามูไร
คาคุโนดาเตะท่ียงัคงหลงเหลอือยูใ่นประเทศ
ญ่ีปุ่ นเพียงไม่ก่ีแห่งมาจนถึงปัจจุบันนี ้เป็น
ชุมชนท่ีมีบ้านพักของเหล่าครอบครัวซามูไร 
กว่า 80 หลงัคาเรือน ตัง้อยู่ภายในพืน้ท่ีท่ีมี
ถนนกว้างขวาง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เข้าพกัโรงแรม Hotel Shion (- / L / HD) 
หลงัอาหารเชิญทา่นอาบน า้แร่เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่ในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
 วันพฤหสับดีที่ 12 เม.ย. 61 วัดชูซอนจ ิ– สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี)             

– เมืองเซนได – ถนนอิจิบันโจ – ย่าน Sendai Station 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 น าท่านชมความสวยงามของวัดชูซอนจิ   

วดัในศาสนาพุทธนิกายเทนไดท่ีเก่าแก่และมี
ช่ือเสียงแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งวัดนี ้
ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 850 ตามประวติัศาสตร์ของ
วดัเล่าว่า วดัชูซอนจิแห่งนี ้สร้างขึน้เพื่อเป็น
การร าลกึถึงดวงวิญญาณของผู้ เสยีชีวิตจาก 
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                         สงครามอนัยาวนาน โดยแรกเร่ิมท่ีก่อสร้างนัน้
ภายในวัดมีอาคารต่างๆ และเจดีย์มากกว่า  
40 หลงั มีพระภิกษุจ าพรรษาอยู่ท่ีน่ีมากกว่า 
300 รูป จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
อาคารและเจดีย์นับหลายสิบหลังก็ ได้ถูก
ท าลายลงไป เหลือเพียงเท่าท่ีเห็นในปัจจุบัน
เทา่นัน้ นอกจากนีว้ดัชูซอนจิยงัคงเป็นคลงัสมบติัของยคุเฮอนัท่ีบอกเลา่ถึง สมบติัของชาติ
และสนิทรัพย์ทางวฒันธรรมที่ส าคญักวา่ 3,000 ชนิด เช่น คอนจิคิโด หรือ “วิหารทองค า” 
เป็นวิหารท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา โดยวิหารทองค าแห่งนี ้สร้างขึน้โดยค าสัง่ของโอชูฟูจิวาระ   
ในปี 1124 สร้างจากไม้และปกคลุมด้วยใบไม้สีทองสวยงามทัง้ด้านในและด้านนอก
จุดประสงค์หลกัของการสร้างวิหารทองค าแหง่นีก็้เพื่ออุทิศให้กับอะมิดะ ไนยาอิ ซึ่งวิหาร
ทองค าแหง่นีย้งัมีลกัษณะคล้ายกบัศาลาทองคินคะคจิุ แหง่เมืองเกียวโตอีกด้วย เพราะตวั
อาคารก็หุ้มด้วยทองค าเหมือนกนันัน่เอง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทา่นสูส่วนผลไม้ ให้ท่านได้เพลดิเพลินกบัการเก็บสตรอเบอร่ี ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถว

จ านวนมาก และลองลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี 
สดๆ ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกันได้อย่าง
เต็มอ่ิม พร้อมกับถ่ายภาพกับต้นสตรอเบอร่ี
เป็นท่ีระลึกตามอัธยาศยั รวมไปถึงท่านใดท่ี
ต้องการซือ้มาไว้รับประทานเอง หรือเป็นของ
ฝากให้กับคนท่ีบ้านก็สามารถซือ้กลบัไปได้
เช่นกัน น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเซนได เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุเป็นเมือง
ศนูย์กลางทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือความก้าวหน้าใน
ด้านต่างๆ ของเมืองเซนไดได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างสมดุล เป็นเมืองท่ีมีแม่น า้ไหล
ผา่นกลางเมือง อีกทัง้ยงัมีต้นไม้เรียงรายสองฟากถนนมองดูแล้วเต็มไปด้วยสเีขียว ท าให้
เป็นท่ีรู้จกักันดีในฉายา “เมืองแหง่ต้นไม้” พาทา่นช้อปปิง้กนัท่ีถนนอิจิบันโจ เป็นถนนคน
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เดินท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองและมีช่ือเสียงของเมืองเซนได เป็นแหล่งช้อปปิง้ท่ีเต็มไปด้วย
ร้านค้าต่างๆ มากมาย ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิง้ตามอัธยาศยั จากนัน้ช้
อปปิง้กันต่อท่ีย่าน JR Sendai Station เป็นสถานีหลกัของจังหวดัมิยางิ และเป็นสถานีท่ี
ส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะเป็นจุดเช่ือมต่อของรถไฟท่ีมาจากหลากหลาย
ภูมิภาค และยังเป็นจุดเช่ือมต่อรถไฟชินคันเซ็นหลายขบวนด้วยเช่นกัน บริเวณรอบๆ 
สถานีมีห้างสรรพสนิค้า ร้านขายของฝากของท่ีระลกึและร้านอาหารตา่งๆ ให้ทา่นเลอืกชม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม ANA Holiday Inn Sendai (B / L / D) 
 
วันศุกร์ที่ 13 เม.ย. 61 ตลาดเช้าเซนได – ศาลเจ้าโอซาคิ ฮาจิมังกุ – โรงเบียร์คิริน  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 น าท่านสู่ตลาดเช้าเซนได ตลาดแห่งนี ้มี

ร้านค้าเรียงรายเป็นจ านวนมากกวา่ 70 ร้าน 
ไม่ว่าจะเป็นร้านขายปลา ร้านขายผัก และ
ร้านขายผลไม้สด ๆ ในราคาย่อมเยา ท าให้
ตลาดเช้าแห่งนีไ้ด้ถูกกลา่วขานว่าเป็น “ครัว
ของเซนได” เพราะเป็นตลาดท่ีผู้คนทัว่ไปให้ความสนใจและเป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งมาก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นชมศาลเจ้าโอซาคิ ฮาจิมังกุ สร้างขึน้โดยทา่นดาเตะ มาซามเุนะ เพื่อเป็นการบูชา

เทพฮาจิมัง ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามของ
ชินโตผู้พิทกัษ์ประจ าเมือง โครงสร้างอาคาร
ถกูตกแตง่แบบสถาปัตยกรรมยคุโมโมยะมะ 
ตัวอาคารของศาลเจ้ า มี ลักษณ ะเด่น
สวยงามด้วยศิลปะการเคลือบแผ่นทองบน
พืน้ไม้สีด า นอกจากนีศ้าลเจ้าโอซาคิ ฮาจิ
มงักยุงัได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบติัแหง่ชาติอีกด้วย น าทา่นสูโ่รงเบียร์คิริน เซนได 
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ท่านจะได้เยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการผลิตเบียร์ ในขัน้ตอนต่างๆ โดยเร่ิมตัง้แต่การน า
วตัถดิุบมาผา่นขัน้ตอนการผลิต การบม่ การกลัน่ จนกระทัง่ส าเร็จรูปออกมาเป็นเคร่ืองด่ืม
อนัแสนอร่อยท่ีเป็นท่ีนิยมของคนญ่ีปุ่ น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เข้าพกัโรงแรม Tendo Grand Hotel (B / L / HD) 
หลงัอาหารเชิญทา่นอาบน า้แร่เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่ในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 61 เมืองโอกาวาระ – ฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ – อ่าวมัตสึชิม่า 

– วัดโกไดโดะ – หบุเขาเก็นบเิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองโอกาวาระ เมืองท่ีตัง้
อยู่ทางตอนใต้ของจงัหวดัมิยางิ โดยมีแม่น า้ชิ
โรอิชิไหลผ่านและยังเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีชม
ดอกซากรุะที่สวยงามอีกแหง่หนึง่ในภมิูภาคโท
โฮคุด้วยจากนัน้น าท่านสู่ฮิโตะเมะ เซ็มบง
ซากุระ สถานท่ีชมดอกซากรุะที่มีแม่น า้ชิโรอิชิ
ไหลผ่าน และตรงบริเวณทางเดินสองข้างทาง
มีต้นซากุระเรียงรายเป็นทิวแถวกว่า 1,200 
ต้น ให้ท่านเดินชมความสวยงามของดอก
ซากุ ระ ท่ีบานสะพ ร่ัง (ขึ ้นอ ยู่ กับสภาพ

ภูมิอากาศ) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณ
กลาง เดือน เมษายน  ไปจนถึ ง ต้น เดื อน
พฤษภาคม) ตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านสู่อ่าวมัตสึชิม่า เป็นอ่าวท่ีติดอันดับ   
1 ใน 3 วิวทะเลท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่ น และมีจ านวนเกาะเลก็เกาะน้อย
มากถึง 260 เกาะด้วยกัน น าท่านชมวัดโกได
โดะ วัดท่ีตัง้อยู่บนเกาะเล็กๆ ติดกับท่าเรือ
มัตสึชิม่า ซึ่งอยู่ห่างจากฝ่ังเพียงไม่ ก่ีเมตร
เท่านัน้ ซึ่งถูกเช่ือมต่อกันด้วยสะพานไม้สีแดง ตรงพืน้สะพานปูด้วยไม้ระแนงท่ีแบ่ง
ช่องวา่งบนสะพานเป็นระยะห่าง 15 เซนติเมตรเพื่อให้ผู้ ท่ีเดินข้ามได้มองเห็นวิวทะเลเบือ้ง
ลา่ง นอกจากนีย้งัว่ากันอีกว่าสะพานแห่งนีไ้ด้สร้างขึน้มาเพื่อให้ผู้ ท่ีเดินข้ามมองเห็นเท้า
ของตัวเองในขณะท่ีเดิน และมีสติไม่พลัง้เผลอเหม่อลอยก่อนท่ีจะเดินไปถึงวัดนั่นเอง 
จากนัน้น าท่านชมหุบเขาเก็นบิเค  เป็นหุบเขาท่ีมีแม่น า้อิวะอิไหลผ่าน มีระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบปกคลมุไปด้วยธรรมชาติอนังดงามและเต็มไปด้วย
โขดหินน้อยใหญ่สลบักนัไป ดแูล้วเป็นทศันียภาพสวยงามแปลกตาเลยทีเดียว  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เข้าพกัโรงแรม Shizukuishi Prince Hotel ( B / L / HD ) 
หลงัอาหารเชิญทา่นอาบน า้แร่เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่ในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันอาทติย์ที่ 15 เม.ย. 61 ฮานามากิ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทา่นเดินทางสูส่นามบินฮานามากิ (B / - / -) 

12.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮานามากิ โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาล า ด้วยเท่ียวบิน
ท่ี TG ---- 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ  
 
 

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
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อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

10 – 15 เม.ย. 61 57,990 57,990 55,990 8,000 
 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 30 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 30 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 อัพเกรดที่น่ังเป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) เพิ่มเงิน 20,000 บาท 

 เด็กทารกที่มีอายุไม่ถึง 2 ปี อัตราค่าบริการ 5,000 บาท 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

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

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 
 

8. คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ี
อายไุม่เกิน 70 ปี) 

9. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
10. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
 



 

9 
ทวัร์ญี่ปุ่ น (VTG) ร่ืนเริงหรรษาโทโฮคุ COURSE4  6D 4N  BY TG 
http://www.hijapantour.com 

 

COURSE 4  

อัตรานีไ้ม่รวม: 
1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 
เลือ่นหรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
มีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

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

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนัน้จะถือ
วา่การส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง: 
กรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า
หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดหากลกูค้าไม่เดินทางไม่วา่กรณีใดๆ เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
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หมายเหต:ุ 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั ้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะ
ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ เดินทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และ
ความประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

 
 
  
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


