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COURSE 4  

 
 
 

“พกัโรงแรม 4 ดาว และมีอาหารให้ครบทุกมือ้” 
“รวมค่าทปิคนขับรถ หวัหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์แล้ว” 

รายการทวัร์ 
11 เม.ย. อาคิตะ ฟรุุซาโตะ วิลเลจ – เมืองคาคโุนดาเตะ – ชมุชนซามไูรคาคโุนดาเตะ 
12 เม.ย. วดัชซูอนจิ – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี) – เมืองเซนได – ถนนอิจิบนัโจ – ยา่น Sendai Station 
13 เม.ย. ตลาดเช้าเซนได – ศาลเจ้าโอซาคิ ฮาจิมงัก ุ– โรงเบียร์คิริน 
14 เม.ย. เมืองโอกาวาระ – ฮิโตะเมะ เซม็บงซากรุะ – อา่วมตัสชิึมา่ – วดัโกไดโดะ – หบุเขาเก็นบิเค  
15 เม.ย. เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

จุดเด่นของทวัร์ 
 ชมอาคติะ ฟุรุซาโตะ วลิเลจ ศนูย์จดัแสดงงานหตัถกรรมดัง้เดิมของเมืองอาคิตะ 
 ชมย่านซามไูรเก่าแก่ ท่ียงัคงหลงเหลอือยู่ในไม่ก่ีแห่งของญ่ีปุ่ น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ 
 ชมวิหารทองค าท่ีสร้างจากไม้ วิหารขนาดเลก็ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น และเป็นสมบตัิ

แห่งชาตขิองชาติญ่ีปุ่ น ณ วัดชูซอนจ ิ 
 เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านของญ่ีปุ่ นยามเช้าท่ีตลาดเช้าเซนได เป็นตลาดท่ีมีร้านขายผลไม้ ขายอาหารสด

มากกวา่ 70 ร้านค้า 
 ชมศาลเจ้าโอซาค ิฮาจมิงักุ ท่ีมีลกัษณะเดน่ด้วยศิลปะการเคลอืบแผ่นทองบนพืน้ไม้สีด า และเป็นศาลเจ้า

ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิแห่งชาติญ่ีปุ่ น 
 ชมความสวยงามของดอกซากรุะท่ีบานสะพร่ังกวา่ 1,200 ต้น ณ สวนฮโิตะเมะ เซม็บงซากุระ 
 ชมอ่าวมัตสชึิม่า ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวทะเลท่ีงดงามมากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
 ชมหุบเขาเกน็บเิค ท่ีปกคลมุไปด้วยธรรมชาติ และเตม็ไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่สลบักนั 

 ช้อปปิง้จใุจย่านถนนอจิบิันโจ ท่ีมีร้านค้าตา่งๆ กวา่ 100 ร้านค้าให้เลือกซือ้ 
 ชมโรงเบียร์คริิน ช่ือดงัของประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมอยา่งมาก 
 เก็บผลสตรอเบอร่ี สดๆ ใหม่ๆ พร้อมลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี ท่ีท่านเก็บเองจากต้น 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซน็สไตล์ญ่ีปุ่ น 3 คืน 

 

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

เดนิทาง 10 – 15 เมษายน 2561 (ช่วงสงกรานต์) 

โดยสายการบนิไทย แบบเช่าเหมาล า 
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วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ  
22.00 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  
01.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินฮานามากิ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบนิไทยแบบเช่า

เหมาล า ด้วยเท่ียวบนิท่ี TG ---- 

09.30 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 วัดชูซอนจิ – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี) – เมืองเซนได – 

ถนนอิจบิันโจ – ย่าน Sendai Station 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 น าท่านชมความสวยงามของวัดชูซอนจิ วดั

ในศาสนาพุทธนิกายเทนไดท่ีเก่าแก่และมี
ช่ือเสียงแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น  ซึ่งวัดนี ้
ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 850 ตามประวตัิศาสตร์ของ
วัดเล่าว่า วัดชูซอนจิแห่งนี ้สร้างขึน้เพ่ือเป็น
การร าลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ เสียชีวิตจาก
สงครามอนัยาวนาน โดยแรกเร่ิมท่ีก่อสร้างนัน้ภายในวดัมีอาคารตา่งๆ และเจดีย์มากกว่า 
40 หลงั มีพระภิกษุจ าพรรษาอยู่ท่ีน่ีมากกว่า 300 รูป จนกระทัง่เกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
อาคารและเจดีย์นับหลายสิบหลังก็ได้ถูกท าลายลงไป เหลือเพียงเท่าท่ีเห็นในปัจจุบัน
เทา่นัน้ นอกจากนีว้ดัชซูอนจิยงัคงเป็นคลงัสมบตัขิองยคุเฮอนัท่ีบอกเลา่ถึง สมบตัิของชาติ
และสินทรัพย์ทางวฒันธรรมท่ีส าคญักวา่ 3,000 ชนิด เชน่ คอนจิคโิด หรือ “วิหารทองค า” 
เป็นวิหารท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา โดยวิหารทองค าแห่งนี ้สร้างขึน้โดยค าสัง่ของโอชูฟูจิวาระ   
ในปี 1124 สร้างจากไม้และปกคลมุด้วยใบไม้
สีทองสวยงามทั ง้ ด้ าน ในและด้านนอก
จุดประสงค์หลักของการสร้างวิหารทองค า
แหง่นีก็้เพ่ืออทุิศให้กบัอะมิดะ ไนยาอิ ซึง่วิหาร
ทองค าแห่งนี ย้ังมีลักษณะคล้ายกับศาลา
ทองคนิคะคจุิ แห่งเมืองเกียวโตอีกด้วย เพราะ
ตวัอาคารก็หุ้มด้วยทองค าเหมือนกนันัน่เอง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาท่านสู่สวนผลไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเก็บสตรอเบอร่ี ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถว

จ านวนมาก และลองลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี 
สดๆ ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกันได้อย่าง
เต็มอ่ิม พร้อมกับถ่ายภาพกับต้นสตรอเบอร่ี
เป็นท่ีระลึกตามอัธยาศยั รวมไปถึงท่านใดท่ี
ต้องการซือ้มาไว้รับประทานเอง หรือเป็นของ
ฝากให้กับคนท่ีบ้านก็สามารถซือ้กลับไปได้
เช่นกัน น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเซนได เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุเป็นเมือง
ศนูย์กลางทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือความก้าวหน้าใน
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ด้านต่างๆ ของเมืองเซนไดได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างสมดลุ เป็น
เมืองท่ีมีแม่น า้ไหลผา่นกลางเมือง อีกทัง้ยงัมีต้นไม้เรียงรายสองฟากถนนมองดแูล้วเต็มไป
ด้วยสีเขียว ท าให้เป็นท่ีรู้จกักันดีในฉายา “เมืองแห่งต้นไม้” พาท่านช้อปปิง้กันท่ีถนนอิจิ
บันโจ เป็นถนนคนเดินท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองและมีช่ือเสียงของเมืองเซนได เป็นแหล่งช้อป
ปิง้ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิง้ตาม
อัธยาศัย จากนัน้ช้อปปิง้กันต่อท่ีย่าน JR Sendai Station เป็นสถานีหลักของจังหวัด
มิยางิ และเป็นสถานีท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะเป็นจดุเช่ือมต่อของรถไฟ
ท่ีมาจากหลากหลายภูมิภาค และยังเป็นจุดเช่ือมต่อรถไฟชินคันเซ็นหลายขบวนด้วย
เช่นกนั บริเวณรอบๆ สถานีมีห้างสรรพสินค้า ร้านขายของฝากของท่ีระลึกและร้านอาหาร
ตา่งๆ ให้ทา่นเลือกชม 

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

ร้านค้าเรียงรายเป็นจ านวนมากกว่า 70 ร้าน 
ไม่ว่าจะเป็นร้านขายปลา ร้านขายผัก และ
ร้านขายผลไม้สด ๆ ในราคาย่อมเยา ท าให้
ตลาดเช้าแห่งนีไ้ด้ถูกกล่าวขานว่าเป็น “ครัวของเซนได” เพราะเป็นตลาดท่ีผู้คนทัว่ไปให้
ความสนใจและเป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งมาก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นชมศาลเจ้าโอซาคิ ฮาจิมังกุ สร้างขึน้โดยทา่นดาเตะ มาซามเุนะ เพื่อเป็นการบชูา

เทพฮาจิมงั ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามของชินโตผู้พิทกัษ์ประจ าเมือง โครงสร้างอาคารถกู
ตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมยุคโมโมยะมะ ตวัอาคารของศาลเจ้ามีลักษณะเด่นสวยงาม
ด้วยศิลปะการเคลือบแผ่นทองบนพืน้ไม้สีด า นอกจากนีศ้าลเจ้าโอซาคิ ฮาจิมงักุยงัได้รับ
การขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัแิห่งชาติอีกด้วย 
น าท่านสู่โรงเบียร์คิริน เซนได ท่านจะได้
เย่ียมชมและเรียน รู้วิ ธีการผลิตเบีย ร์  ใน
ขัน้ตอนตา่งๆ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารน าวตัถดุิบมา
ผ่านขัน้ตอนการผลิต  การบ่ม  การกลั่ น 
จนกระทัง่ส าเร็จรูปออกมาเป็นเคร่ืองดื่มอนัแสนอร่อยท่ีเป็นท่ีนิยมของคนญ่ีปุ่ น 

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

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

– วัดโกไดโดะ – หบุเขาเกน็บเิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโอกาวาระ เมืองท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้ของจงัหวดัมิยางิ โดยมีแม่น า้ชิ
โรอิชิไหลผ่านและยงัเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีชมดอกซากรุะท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาค
โทโฮคดุ้วย จากนัน้น าท่านสู่ฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ สถานท่ีชมดอกซากุระท่ีมีแม่น า้ชิ
โรอิชิไหลผ่าน และตรงบริเวณทางเดนิสองข้าง
ทางมี ต้นซากุระเรียงรายเป็นทิวแถวกว่า 
1,200 ต้น ให้ท่านเดินชมความสวยงามของ
ดอกซากุระท่ีบานสะพร่ัง (ขึน้อยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  (ประมาณ
กลางเดือน เมษายน  ไปจนถึ ง ต้ น เดื อน
พฤษภาคม) ตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านสู่อ่าวมัตสึชิม่า เป็นอ่าวท่ีติดอนัดบั 1 

ใน 3 วิวทะเลท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่ น และมีจ านวนเกาะเล็กเกาะน้อย
มากถึง 260 เกาะด้วยกัน น าท่านชมวัดโกได
โดะ วัดท่ีตัง้อยู่บนเกาะเล็กๆ ติดกับท่าเรือ

มัตสึชิม่า ซึ่งอยู่ห่างจากฝ่ังเพียงไม่ก่ีเมตร
เท่านัน้ ซึ่งถกูเช่ือมตอ่กนัด้วยสะพานไม้สีแดง 
ตรงพืน้สะพานปูด้วยไม้ระแนงท่ีแบ่งช่องว่าง
บนสะพานเป็นระยะห่าง 15 เซนติเมตรเพ่ือให้
ผู้ ท่ี เดิน ข้าม ได้มองเห็นวิวทะเลเบื อ้งล่าง 
นอกจากนีย้งัว่ากนัอีกว่าสะพานแหง่นีไ้ด้สร้าง
ขึน้มาเพ่ือให้ผู้ ท่ีเดินข้ามมองเห็นเท้าของตวัเองในขณะท่ีเดิน และมีสติไม่พลัง้เผลอเหม่อ
ลอยก่อนท่ีจะเดินไปถึงวัดนั่นเอง จากนัน้น าท่านชมหุบเขาเก็นบิเค  เป็นหุบเขาท่ีมี
แม่น า้อิวะอิไหลผ่าน มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบปกคลุมไปด้วย

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
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ธรรมชาติอนังดงามและเต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่สลบักันไป ดแูล้ว
เป็นทศันียภาพสวยงามแปลกตาเลยทีเดียว  

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 / - / -) 

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

17.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ  

 
อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

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

 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 
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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 

 
การส ารองการเดนิทาง: 

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

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนัน้จะถือ
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 กรมแรงงานทั ้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
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2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะ

ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

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 


