
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์(TG) : ขึน้เคร ือ่งทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ(BKK) 
 

TG642 BKK(กรงุเทพ) – NRT(นารติะ) 23.55-07.40 
TG627 SDJ(นารติะ) - BKK(กรงุเทพ) 11.15-16.05 

 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 30 ก.ก. และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 
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DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ   

20.00  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่3 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์
D เจา้หนา้ทีบ่รษิัทคอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และหวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่
เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  
** ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

23.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่
TG642 ** เทีย่วบนินี ้บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

 
DAY 2  สนามบนินารติะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– วดัอาสากสุะ – DUTY FREE – ชอ็ปป้ิงชนิจกุ ุ– ประดบัไฟที ่Germen 

Village – นารติะ 

07.40น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ช ัว่โมง) 
หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
TSUKIJI MARKET น าท่านสู่ “ตลาดปลาซกึจิ”ิ เป็นตลาดคา้ส่งปลา ผกัและผลไม ้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกยีว 

ในบรรดาตลาดคา้ส่งทีก่ระจายอยู่ในโตเกยีวน้ัน ตลาดปลาแห่งนีนั้บเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดและเป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็น
หน่ึงในตลาดปลาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย เน่ืองจากมกีารซือ้ขายสนิคา้ทะเลกว่า 2000 ตนัต่อวนั มกีารยา้ยตลาดแห่ง
นีไ้ปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดน้ันมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดทีค่ึกคกัอยู่
เกอืบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางชว่งเวลาจะมรีถสกูตเตอรข์บัไปมา รวมทัง้รถบรรทุกทีใ่ชข้นส่งปลา ทัง้คนซือ้และ
คนขายจะดูเรง่รบี ท าใหเ้ป็นสเน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วใหแ้วะเวยีนมาเทีย่วชม ภายในตลาดน้ันเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คอื
ส่วนภายนอกซึง่มีรา้นคา้ปลีกและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้ส่งใช ้
เจรจาธุรกจิและเป็นจดุทีม่กีารประมูลปลาทูน่าทีม่ชี ือ่เสยีงเคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 
 ASAKUSA TEMPLE น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ วดัทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวดัทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์

และไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็น
ทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้

ASAKUSA TEMPLE 



สุดของวดั ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชี ือ่ว่า ถนน

นากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวง
กุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท่้านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยทีสู่ง
ทีสุ่ดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรงุโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสุมดิะ โตเกยีว สกายทร ี

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 DUTY FREE น าท่านเดนิทางสู่ รา้นคา้ปลอดภาษ ีชอ้ปป้ิงสนิคา้เคร ือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เคร ือ่งประดบัคุณภาพด ี

 SHINJUKU น าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุก ุใหท่้านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เคร ือ่งใช ้
ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนด ์
เนม เสือ้ผา้แฟช ัน่ส าหรบัวยัรุน่ เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และ
อืน่ๆ อกีมากมาย 

 
 GERMAN VILLAGE หมู่บา้นเยอรมนั ภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” 

ตอ้นรบัวนัครสิตม์าสและวนัปีใหม่ทีก่ าลงัจะมาถงึ การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอดีกีว่า 2ลา้นดวงในชว่ง
ฤดูหนาวของที่น่ียิ่งใหญ่ที่สุดในจงัหวดัชบิะและถือเป็น “หน่ึงในสามการประดบัประดาไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
ตะวนัออก” อกีดว้ย  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเท่า   

DAY 3  พระยนืไดบุตส ึ– นิกโก ้– น ้าตกเคกอน – สะพานชนิเคยีว – ศาลเจา้โทโฮค ุ–KINNAGAWA ONSEN 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

USHIKU DAIBUTSU 



USHIKU DAIBUTSU น าท่านชม พระใหญ่อุชคิุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชคิุ เป็นพระพุทธรูปทีม่ีขนาดใหญ่มาก มี

ความสูงถงึ 120 เมตร และยงัไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุค๊ว่า เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยนืทีห่ล่อจากทองสมัฤทธิม์ี
ความสูงทีสุ่ดในโลก พระพุทธรูปปางยนืนี ้สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยงัสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นใน
ของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภายในรปูป้ันจะแบ่งออกเป็น 5 ช ัน้ แต่ละช ัน้ของรปูป้ันจะมกีารจดัแสดงทีแ่ตกต่างกนัออกไป
ค่ะ สามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปยงัจุดชมววิทีต่ ัง้อยู่บรเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายใน
บรเิวณวดัยงัยงัสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเล็กทีม่ที ัง้กระรอก, กระต่าย  เป็นตน้  (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์
ท่านละ  400 เยน) 
NIKKO เมืองทีม่ีช ือ่เสยีงมากในดา้นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจทีส่วยงาม โดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ีความสวยงาม

ของวดั และศาลเจา้ต่างๆ ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง่เดมิ 

 
KEGON WATERFALL เดินทางไปชมความงามของ น ้าตกเคกอน น ้าตกทีใ่หญ่และยาวทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่นมี

ความสูงเกอืบ 100 เมตร เป็นหน่ึงในสามของน ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ดของญีปุ่่นผ่าน จุดชมววิ (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าลฟิท ์
ประมาณ 550 เยน) ทีท่่านสามารถดืม่ด ่ากบัภาพของน ้าตกแห่งนีไ้ดอ้ย่างงดงามมาก พรอ้มสมัผสักบัสายน ้าทีเ่ย็นชืน่
ฉ ่า อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกหามุมเก็บภาพความงามทีป่ระทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ึน้ช ือ่
ในเขตนีไ้ดต้ามอธัยาศยัสมควรแกเ่วลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
SHINKYO BRIDGE น าท่านชม สะพานแดงชนิเคยีว คอืสะพานศกัดิส์ทิธิ ์เป็นเหมอืนกบัประตูทีจ่ะพาเขา้สู่ศาลเจา้

ต่างๆในนิกโก ้สะพานชนิเคยีวน้ันสรา้งในปี 1636 และเป็นหน่ึงใน 3 สะพานทีส่วยทีสุ่ดของญีปุ่่น ความสวยงามของ
สะพานชนิเคยีวน้ันจะสวยทีสุ่ดในยามใบไมเ้ปลีย่นส ีประมาณปลายเดือนตุลาคมตน้เดอืนพฤศจกิายนเมือ่ใบไมต้่างๆ 
เปลีย่นเป็นสแีดง สสีม้ สเีหลอืง สลบักนัไปแต่งแตม้ใหส้ะพานแห่งนีง้ดงามราวกบัภาพวาด นอกจากนีส้ะพานชนิเคยีวยงั
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกอกี 



  
NIKKO TOSHO-GU SHRINE เดินทางสู่บรเิวณโซนมรดกโลก อิสระใหท่้านเดินทางชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ศาลเจา้นิกโกโทโชกู  เป็นศาลเจา้เกา่แกม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นศาลเจา้

ประจ าตระกูลโทกุงาวะทีโ่ด่งดงัในอดตี และยงัเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อเิอยะสุ โชกุนผูพ้ลกิผนัชะตาชวีติของชาว
ญี่ปุ่น เอกลกัษณข์องศาลเจา้แห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดบัสมบตัิของชาติซ ึง่ใชเ้ทคนิคดา้นฮวงจุย้ประกอบการ
ก่อสรา้ง จนไดช้ ือ่ว่าเป็นจุดเสรมิดวงชะตาเร ือ่งโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจา้แห่งนีก็้คือ ประตูโยเมมง (Yomei-mon 
Gate) แสนสวยทีเ่พิง่เสรจ็สิน้การบูรณะปฏสิงัขรณค์ร ัง้ใหญ่ไปในปีนี ้รปูแกะสลกัหลากสสีนับนบานประตูน้ันสวยงามน่า
ชมเป็นอย่างมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ยและขวาของประตู ซ ึง่ประดบัดว้ยรูป
แกะสลกันกและดอกไมม้ากมาย และยงัจะไดเ้ห็นรูปแกะสลกัลงิสามตวัมซิะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) 
ทีส่ือ่ถงึการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลบัเนะมุรเินะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) อกีดว้ย ท่าน
สามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกุได ้  (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่เขา้ชมประมาณ 1,300 เยน) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ NEW OHRURI HOTEL , NIKKO หรอืเทยีบเท่า   

จากนัน้ อสิระใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้าแร ่ออนเซน็ธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่นมคีวามเชือ่ว่าหาก
ไดแ้ช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณเปล่งปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการ
หมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

DAY 4  สะพานโทโนะเฮทสรึ ิ– ออนเซน็เทา้ ณ สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซน็ – หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ – ปราสาทสรุึ

งะ - ฟุกชุมิะ 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

  
TOUNO HETSURI เดนิทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หน้าผาลา้นปี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้

ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี ้ถูกกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทศันท์ี่

สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีดู่คลา้ยกบั
เจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์



 
 YUNOKAMI ONSEN STATION จากน้ันน าท่านสู่ สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซน็ โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีง

แห่งเดยีวของญีปุ่่นทีม่อีาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญีปุ่่นโบราณ อกีทัง้ตดิกนัยงัมจีดุออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้ร ี
ระหว่างทีร่อรถไฟดว้ย หา้มพลาด!!! เพลดิเพลนิกบัการ ออนเซน็เทา้ อสิระใหท่้านผ่อนคลายตามอธัยาศยั 

 
OUCHI JUKU จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ บา้นโบราณทีอ่ดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะถูก

สรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่นโบราณทีมุ่งหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40-50 หลงั ในอดีตสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย 
หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมอืนแหล่งทีพ่กั ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลกัในการ
คมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรกัษส์ิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่า
ของชาติ ซ ึง่ในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จูคุไดร้บัการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลึก 
รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมือง รา้นอาหารและทีพ่กัแบบญีปุ่่นเพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว ปัจจุบนัมีนักท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้

กว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

AIZU น าท่านเดินทางสู่ เมอืงไอสุ เป็นเมืองทีเ่ต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรอืตวัเมืองทีย่งัคง

สมัผสัไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมยัโบราณ นอกจากนีไ้อสุยงัมมีนตเ์สน่หเ์ร ือ่งของออนเซน็ อกีดว้ย 



  
TSURUGA CASTLE น าท่านสู่ ปราสาทสรุึงะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดียวทีย่งัคงเอกลกัษณ์

ดัง้เดมิของญีปุ่่นไว ้ปราสาทหลงัคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมอืงไอสุวาคามทัซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวา
คามัทซ ึเดิมมีช ือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกิด
แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้ีการบูรณะและปรบัจากปราสาท 7 ช ัน้ เหลือเพียง 5 
ช ัน้เท่าน้ัน HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี ้ถือเป็นอนุสรณส์ถานทีย่งัทิง้รอ่งรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยใน
ญีปุ่่น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทีนี่ ้(ไม่รวมคา่เขา้ปราสาท) 

 
INAWASHIRO LAKE น าท่านสู่ ทะเลสาบหงส ์ เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญีปุ่่น มีพืน้ทีก่ว่า 

103.9 ตารางกโิลเมตร ไดร้บัสมญานามว่า เท็นเคยีวโกะทีแ่ปลว่า “กระจกแห่งสรวงสวรรค”์ อนัเน่ืองมากจากความใส
สะอาดของน ้าทีส่ะทอ้นเงาของภูเขาบนัไดไดอ้ย่างชดัเจนราวกบักระจกใสชว่งฤดูทีเ่หมาะสมในการเทีย่วชมทะเลสาบ
แห่งนีค้อืระหว่างเดอืน กรกฎาคม-สงิหาคม ส่วนในชว่งฤดูหนาวราวตน้เดอืนพฤศจกิายนไปจนถงึตน้เดอืนเมษายนฝูง
หงสจ์ านวนหลายพนัตวัจะอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรยีเขา้มาอาศยัอยู่เต็มชายหาดของทะเลสาบแห่งนีด้ึงดูดให ้
นักท่องเทีย่วจ านวนมากแวะมาเทีย่วชม 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
พกัที ่ APA HOTEL , FUKUSHIMA หรอืเทยีบเท่า   

DAY 5 ภูเขาซาโอะ – นั่งกระเชา้ไฟฟ้า – SNOW MONSTER – สกรีสีอรท์ –ปราสาทอาโอบะ – ช็อปป้ิงคลสิโรด 

– เซนได  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
MOUNT ZAO จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาซาโอะ เป็นภูเขาไฟทีต่ ัง้อยู่เป็นแนวกนัพรมแดนระหว่าง Yamagata 

กบั Miyagi ของภมูภิาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจงัหวดัยามากาตะ และเป็นจดุหมายปลายทางหลกัของนักท่องเทีย่วในการมาชม
ทศันียภาพอนังดงามตลอดทัง้ปี จากน้ันน าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ ทีจ่ะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ 

(Zao) ไปจนถึงยอดเขาจโิซะ (Jizo) ในชว่งฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั่วพืน้ทีเ่ป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจหมิะ  หรอื

ภาษาญีปุ่่นเรยีกว่า จูเฮยีว ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสมของหมิะทีต่กลงมาจนก่อตวัเป็นรูปรา่งต่างๆ พออยู่รวมๆ 
กนั ดูราวคลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคนืยงัมกีารเปิดไฟไลทอ์พัเพิม่ความสวยงามอกีดว้ย  

 
ZAO ONSEN SKI RESORT อสิระใหท่้านเล่นสก ีณ ซาโอะ ออนเซนสกรีสีอรท์ เป็นหน่ึงในสถานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ของญีปุ่่น ลานสกขีนาดใหญ่ทีม่ีกจิกรรมใหเ้ล่นหลากหลายเหมาะทัง้กบัผูท้ีม่ีทกัษะ หรอืผูท้ีไ่ม่เคยเล่นสกมีาก่อน ทีน่ี่
โด่งดงัดว้ยคุณภาพของหมิะทีล่ะเอยีดเบาราวผงแป้ง หรอืทีเ่รยีกว่าพาวเดอรส์โนว ์(powder snow) (ราคาไม่รวมค่า
เชา่ชดุและอุปกรณส์ าหรบัลานสกี) (***หมายเหตุ กระเชา้ลอยฟ้า อาจมีการเปลีย่นแปลงได ้เน่ืองจากในวนัทีส่ภาพ
อากาศไม่เอือ้อ านวนต่อการชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไปเล่นสกทีีอ่ืน่ทดแทน
ดว้ยเชน่กนั)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
AOBA CASTLE ท่านชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามว่า ดา

เตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรบัป้องกนัเมอืง ปราสาทแห่งนีล้อ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภเูขาและป่าซึง่ยงัคงอุดมสมบูรณต์าม
ธรรมชาต ิแมปั้จจุบนัเหลอืเพยีงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูน้ันไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่อกีคร ัง้ จากท าเลทีต่ ัง้ของ
บรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงามของเมอืงเซนไดได ้ 

  CLIS ROAD จากน้ันอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด ถนนสายชอ็ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมือง มีสนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย

ตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรอืฟาสตฟู้์ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮเอน HILIGT!!! ส าหรบัย่านนี้

คอื คาเฟ่นกฮูกฟุคุโระ ตัง้อยู่ตกึทีอ่ยู่หลงัรา้น Gucci มีค่าเขา้ 1,200 เยน ซึง่ราคานีร้วมกบัค่าเคร ือ่งดืม่แบบไม่อัน้ 

โดยจะมีนกฮูกทีถู่กฝึกจนเชือ่งอยู่หลากหลายสายพนัธุ ์แต่ละตวัลว้นมีความน่ารกัทีต่่างกนัไป ทีส่ าคญัยงัสามารถลูบ
หรอืจบัไดภ้ายในการดูแลของพนักงานผูช้ านาญการ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
พกัที ่ GRENN MARK HOTEL , SENDAI หรอืเทยีบเท่า   

DAY 6   สนามบนิเซนได  - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.     น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิเซนได ประเทศญีปุ่่น 
11.15 น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AWAYS เทีย่วบนิที ่

TG627   
 ** เทีย่วบนินี ้บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 
16.05 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากลูกคา้ท่านใดตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีข่องบรษิทัทุก
คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ หอ้งละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไม่ใชต้ ัว๋ 
เคร ือ่งบนิอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดนิทางเดอืน ธนัวาคม – มนีาคม 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 กมุภาพนัธ ์63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 

09 - 14 กมุภาพนัธ ์63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 

16 - 21 กมุภาพนัธ ์63  41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 

23 - 28 กมุภาพนัธ ์63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 
 

** อตัรานีย้งัไม่รวมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 3,500 เยนตอ่ทรปิตอ่ท่าน  
รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant)  

ทัง้นี ้ท่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสม และความพงึพอใจของท่าน  
โดยสว่นนีท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่านทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ) 
 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเกบ็เงินประกนัใดๆ ท ัง้สิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 
 

** ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไปเพือ่การท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่น  
ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง
ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD  

หรอื เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท  
 

** ประกาศส าคญัจากสายการบนิ กรณีลูกคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง ท าใหลู้กคา้
ตอ้งถูกสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (ต ัว๋) เทีย่วบนิขา
กลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัทีท่างประเทศปลายทาง เรยีกเกบ็เพิม่ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง

จ าเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นนีเ้องท ัง้หมด ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร ือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษี

น ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเคร ือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ โดยมนี ้าหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก.  และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่
ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 



✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรอื 
กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมืองใกลเ้คยีง
แทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 3,500 เยน ต่อทรปิต่อท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็ก

อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่านทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิน้ันๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายการบนิ และรุน่

ของเคร ือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวีซา่แบบกระทนัหนัก่อนเดินทางตามจรงิ ประเทศญีปุ่่น 

อนุญาตใหท่้านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การท่องเทีย่ว ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวี
ซา่ โดยสามารถพ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อคร ัง้ 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการจองภายใน 2 วนั 
ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงั
ไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 
น่ันหมายถึงว่า กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรยีด เรามีทีน่ั่งราคาพิเศษ
จ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีไ่ม่
สามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่  าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษิทัจะ

หกัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทีช่  าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่ง
ตั๋วเคร ือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ 
ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนออนออกเดนิทาง 
กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพีเรยีดวนัทีเ่ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบั
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง่ือนไขส าคญัอืน่ๆทีท่่านควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทาง
ตามความประสงคต์่อไป  



• ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้าน
ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีคร ัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกคร ัง้หาก
ท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเคร ือ่งบนิ , ตั๋วรถทวัร ์, ตั๋วรถไฟ) กรณุาตดิต่อสอบถามเพือ่
ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่่อนทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่าย
การบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 
ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่าน้ัน สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเคร ือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 
ช ัว่โมง โดยในส่วนนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเร ิม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรณุาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่านเดนิทาง
เป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มีรายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน
หน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านอย่างนอ้ย 
5 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์ ้เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเคร ือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัส่วนใด
ได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่าน้ัน หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกั
เดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเร ิม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็

กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจ
ลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบ
หมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง 
การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนีท้างบรษิทัจะค านึงถงึประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวน
สิทธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดินทาง 
สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยไม่วา่
ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถ
คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้

หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่าน
ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงัน้ันกรณุาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่าน
ใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอื
เดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูล
หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตั๋วเคร ือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มี
ค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเคร ือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร ือ่งบินแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 



• เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลอืกทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท่้านไดน่ั้งดว้ยกนั 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

• ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให ้
หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม 
หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช ัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืค่าใชจ้า่ยใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , 

การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

• รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 
**เมือ่ท่านช าระเงินคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัแลว้  จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี*้* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 


