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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์(TG) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TG642 BKK(กรุงเทพ) – NRT(นาริตะ) 23.55-07.40 
TG627 SDJ(นาริตะ) - BKK(กรุงเทพ) 11.15-16.05 

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ   
20.00  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที่ 3 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D 

เจา้หน้าที่บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ

จบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

23.55  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติเซนได ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG642 

** เที่ยวบินน้ี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2                       
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สนามบินนาริตะ – ตลาดปลาสึกิจิ – วดัอาสากสุะ – DUTY FREE – ช็อปป้ิงชินจุก ุ–  

ประดบัไฟที่ Germen Village – นาริตะ 
07.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) 

หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

TSUKIJI MARKETน าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ” เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ใน

บรรดาตลาดคา้ส่งที่กระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นที่ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและเป็นที่รู้จกักนัดีว่าเป็น
หน่ึงในตลาดปลาท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั มีการยา้ยตลาดแห่ง
น้ีไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที่คึกคกัอยูเ่กือบ
ตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและ
คนขายจะดูเร่งรีบ ท าใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหแ้วะเวยีนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณที่ร้านคา้ส่งใช้
เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีช่ือเสียงเคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

ASAKUSA TEMPLE 
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ASAKUSA TEMPLE น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ วดัที่ได้ช่ือว่าเป็นวดัที่มีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิมทองค า

ที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบั

ภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิ

มทองค า มีช่ือวา่ ถนนนากามเิซะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด 

ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไป
ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่น ้ าสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

DUTY FREE น าท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษี ชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดี 

SHINJUKU น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม 
เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 
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GERMAN VILLAGE หมู่บ้านเยอรมัน  ภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” 
ตอ้นรับวนัคริสต์มาสและวนัปีใหม่ที่ก  าลงัจะมาถึง การประดับประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกว่า 2ล้านดวง
ในช่วงฤดูหนาวของที่น่ียิง่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัชิบะและถือเป็น “หน่ึงในสามการประดบัประดาไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY 3                     

พระยืนไดบุตสึ –  นิกโก้ –  น ้าตกเคกอน –  สะพานชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโฮคุ –

KINNAGAWA ONSEN 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

USHIKU DAIBUTSU น าท่านชม พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มี
ความสูงถึง 120 เมตร และยงัไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุค๊วา่ เป็นรูปป้ันพระพทุธรูปปางยนืที่หล่อจากทองสมัฤทธ์ิมี
ความสูงที่สุดในโลก พระพทุธรูปปางยนืน้ี สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยงัสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นใน
ของพระพุทธรูปได้ด้วย ซ่ึงภายในรูปป้ันจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปป้ันจะมีการจดัแสดงที่แตกต่างกัน
ออกไปค่ะ สามารถขึ้นลิฟทเ์พื่อไปยงัจุดชมวิวที่ตั้งอยูบ่ริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   
ภายในบริเวณวดัยงัยงัสามารถเดินชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระต่าย  เป็นตน้  (ไม่รวมค่า
ขึ้นลิฟท ์ท่านละ  400 เยน) 

NIKKO เมืองที่มีช่ือเสียงมากในดา้นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี  ที่มีความสวยงามของวดั

และศาลเจา้ต่างๆที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง่เดิม 

USHIKU DAIBUTSU 
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KEGON WATERFALL เดินทางไปชมความงามของ น ้าตกเคกอน  น ้ าตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ่ นมีความสูงเกือบ 100 เมตร เป็นหน่ึงในสามของน ้ าตกที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่ นผ่าน จุดชมวิว (ค่าทวัร์ไม่รวมค่า
ลิฟทป์ระมาณ 550 เยน) ที่ท่านสามารถด่ืมด ่ากบัภาพของน ้ าตกแห่งน้ีไดอ้ยา่งงดงามมาก พร้อมสัมผสักบัสายน ้ าที่เยน็
ช่ืนฉ ่า อิสระใหท้่านไดเ้ลือกหามุมเก็บภาพความงามที่ประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกชมและซื้อสนิคา้พืน้เมอืงที่
ข ึน้ชือ่ในเขตนี้ไดต้ามอธัยาศยัสมควรแก่เวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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SHINKYO BRIDGE น าท่านชม สะพานแดงชินเคียว คือสะพานศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นเหมือนกบัประตูที่จะพาเขา้สู่ศาล
เจา้ต่างๆในนิกโก ้สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 และเป็นหน่ึงใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่ น ความสวยงาม
ของสะพานชินเคียวนั้นจะสวยที่สุดในยามใบไมเ้ปล่ียนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมตน้เดือนพฤศจิกายนเม่ือใบไม้
ต่างๆ เปล่ียนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สลบักนัไปแต่งแตม้ให้สะพานแห่งน้ีงดงามราวกบัภาพวาด นอกจากน้ีสะพาน
ชินเคียวยงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกอีก 
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NIKKO TOSHO-GU SHRINE เดินทางสู่บริเวณโซนมรดกโลก อิสระให้ท่านเดินทางชมและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั ศาลเจ้านิกโกโทโชกู  เป็นศาลเจา้เก่าแก่มีประวติัศาสตร์ยาวนานและไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดงัในอดีต และยงัเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูพ้ลิกผนั
ชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่ น เอกลกัษณ์ของศาลเจา้แห่งน้ีอยูท่ี่สถาปัตยกรรมระดบัสมบติัของชาติซ่ึงใชเ้ทคนิคดา้นฮวงจุย้
ประกอบการก่อสร้าง จนได้ช่ือว่าเป็นจุดเสริมดวงชะตาเร่ืองโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจา้แห่งน้ีก็คือ ประตูโยเมมง 
(Yomei-mon Gate) แสนสวยที่เพิ่งเสร็จส้ินการบูรณะปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ไปในปีน้ี รูปแกะสลกัหลากสีสันบนบาน
ประตูนั้นสวยงามน่าชมเป็นอยา่งมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซ้ายและขวาของประตู ซ่ึง
ประดบัดว้ยรูปแกะสลกันกและดอกไมม้ากมาย และยงัจะไดเ้ห็นรูปแกะสลกัลิงสามตวัมิซะรุ (Mizaru) (The Three 
Wise Monkeys) ที่ส่ือถึงการไม่ดู ไม่พดู และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลบัเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) 
อีกดว้ย ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกุได ้  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 1,300 เยน) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่      NEW OHRURI HOTEL , NIKKO หรือเทียบเท่า   
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้

แช่น ้าแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีขึน้ 

DAY 4                    

สะพานโทโนะเฮทสึริ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น –  

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ปราสาทสึรุงะ  - ฟุกชิุมะ 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
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TOUNO HETSURI เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้า
ผาริมแม่น ้ าโอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยน ้ าที่ไหลผา่น กวา่จะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทิวทศัน์

ที่สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถ่ินของไอสึ แปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ที่ดูคลา้ยกบั
เจดีย ์จึงเป็นที่มาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนา้ผารูปเจดีย ์
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YUNOKAMI ONSEN STATION จากนั้นน าท่านสู่ สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น โดยเป็นสถานีรถไฟ
เพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่ นที่มีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ อีกทั้งติดกนัยงัมีจุดออนเซนเทา้ให้ใชบ้ริการ

ไดฟ้รีระหวา่งที่รอรถไฟดว้ย หา้มพลาด!!! เพลิดเพลินกบัการ ออนเซ็นเทา้ อิสระใหท้่านผอ่นคลายตามอธัยาศยั 

 

OUCHI JUKU จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออจุ ิจูคุ  บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะถูกสร้าง
เม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกันสองฝ่ังกินระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40-50 หลงั ในอดีตสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย 

หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งที่พกั ตั้งขนาบขา้งถนนหลกัที่มีช่ือวา่ถนนชิโมสึเคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลกัใน

การคมนาคมและการค้า เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงปลูกสร้างอัน
ทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของ

ที่ระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารและที่พกัแบบญี่ปุ่ นเพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยว ปัจจุบนัมีนักท่องมาเยีย่มชม
หมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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AIZU น าท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ เป็นเมืองที่เตม็ไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรือตวัเมืองที่ยงัคงสมัผสัได้

ถึงกล่ินอายของยคุสมยัโบราณ นอกจากน้ีไอสุยงัมีมนตเ์สน่ห์เร่ืองของออนเซ็น อีกดว้ย 

  

TSURUGA CASTLE น าท่านสู่ ปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพยีงแห่งเดียวที่ยงัคงเอกลกัษณ์

ดั้งเดิมของญี่ปุ่ นไว ้ปราสาทหลงัคาสีเเดงอนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามทัซึ ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุ

วาคามัทซึ เดิมมีช่ือว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิด
แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าให้ปราสาทเสียหายหนักและไดมี้การบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 

ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งน้ี ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยงัทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยใน
ญี่ปุ่ น ที่ไดเ้ลือกปลิดชีพตวัเองลง ณ สถานที่น้ี (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) 
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INAWASHIRO LAKE น าท่านสู่ ทะเลสาบหงส์ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ น มีพื้นที่กวา่ 

103.9 ตารางกิโลเมตร ไดรั้บสมญานามวา่ เทน็เคียวโกะที่แปลวา่ “กระจกแห่งสรวงสวรรค”์ อนัเน่ืองมากจากความใส
สะอาดของน ้ าที่สะทอ้นเงาของภูเขาบนัไดไดอ้ยา่งชดัเจนราวกบักระจกใสช่วงฤดูที่เหมาะสมในการเที่ยวชมทะเลสาบ
แห่งน้ีคือระหวา่งเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ส่วนในช่วงฤดูหนาวราวตน้เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงตน้เดือนเมษายนฝูง
หงส์จ านวนหลายพนัตวัจะอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียเขา้มาอาศยัอยู่เต็มชายหาดของทะเลสาบแห่งน้ีดึงดูดให้
นกัท่องเที่ยวจ านวนมากแวะมาเที่ยวชม 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่ APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า   

DAY 5                    
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ภูเขาซาโอะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – SNOW MONSTER – สกรีีสอร์ท –ปราสาทอาโอบะ – 

ช็อปป้ิงคลสิโรด – เซนได  
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

MOUNT ZAO จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยูเ่ป็นแนวกนัพรมแดนระหว่าง Yamagata กบั 

Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจงัหวดัยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลกัของนักท่องเที่ยวในการมาชม

ทศันียภาพอนังดงามตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ ที่จะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ 

(Zao) ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทัว่พื้นที่เป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจหิมะ  หรือ

ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า จูเฮียว ซ่ึงเป็นน ้ าแข็งที่เกิดจากจะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนก่อตวัเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่

รวมๆ กนั ดูราวคลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคืนยงัมีการเปิดไฟไลทอ์พัเพิม่ความสวยงามอีกดว้ย  
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ZAO ONSEN SKI RESORT อิสระใหท้่านเล่นสกี ณ ซาโอะ ออนเซนสกรีีสอร์ท เป็นหน่ึงในสถานที่เก่าแก่
ที่สุดของญี่ปุ่ น ลานสกีขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายเหมาะทั้งกบัผูท้ี่มีทกัษะ หรือผูท้ี่ไม่เคยเล่นสกีมาก่อน 

ที่น่ีโด่งดงัดว้ยคุณภาพของหิมะที่ละเอียดเบาราวผงแป้ง หรือที่เรียกวา่พาวเดอร์สโนว ์ (powder snow) (ราคาไม่รวมค่า

เช่าชุดและอุปกรณ์ส าหรับลานสกี) (***หมายเหตุ กระเชา้ลอยฟ้า อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากในวนัที่สภาพ

อากาศไม่เอ้ืออ านวนต่อการชมปีศาจหิมะ อาจปรับไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน โดยจะปรับไปเล่นสกีที่อ่ืน

ทดแทนดว้ยเช่นกนั)   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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AOBA CASTLE ท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขนุนางนามวา่ ดาเตะ 

มาซามูเนะ สร้างขึ้นส าหรับป้องกนัเมือง ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้ า ภูเขาและป่าซ่ึงยงัคงอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ แมปั้จจุบนัเหลือเพยีงเศษซาก แต่ก าแพงหินและประตูนั้นไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่อีกคร้ัง จากท าเลที่ตั้งของ
บริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได ้ 

CLIS ROAD จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคลิสโรด ถนนสายช็อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย

ตั้งแต่อาหารทอ้งถ่ินหรือฟาสตฟู้์ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส์ ไปจนถึงแบรนดเ์นมระดบัไฮเอน HILIGT!!! ส าหรับยา่นน้ี

คือ คาเฟ่นกฮูกฟุคุโระ ตั้งอยูตึ่กที่อยูห่ลงัร้าน Gucci มีค่าเขา้ 1,200 เยน ซ่ึงราคาน้ีรวมกบัค่าเคร่ืองด่ืมแบบไม่อั้น โดย

จะมีนกฮูกที่ถูกฝึกจนเช่ืองอยูห่ลากหลายสายพนัธุ์ แต่ละตวัลว้นมีความน่ารักที่ต่างกนัไป ที่ส าคญัยงัสามารถลูบหรือ
จบัไดภ้ายในการดูแลของพนกังานผูช้  านาญการ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่      GRENN MARK HOTEL , SENDAI หรือเทียบเท่า   
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DAY 6   
สนามบินเซนได  - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เซนได ประเทศญี่ปุ่ น 
11.15 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG627   
 ** เที่ยวบินน้ี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
16.05 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

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

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตัวท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋ 
เคร่ืองบินอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดนิทางเดือน ธันวาคม – มีนาคม 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 กุมภาพนัธ ์63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 

09 - 14 กุมภาพนัธ ์63 41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 
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16 - 21 กุมภาพนัธ ์63  41,900 41,900 40,900 9,500 24,900 

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

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,500 เยน ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทัง้ส้ินก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไมจ่ าเป็นต้องย่ืนขอวี

ซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทย

ประมาณ 3,200 บาท)  

 

** ประกาศส าคญัจากสายการบิน กรณีลูกค้าผูเ้ดินทางไม่ผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท าให้ลูกค้า

ต้องถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีอาจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร (ตัว๋) เท่ียวบินขา

กลบั รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรบัท่ีทางประเทศปลายทาง เรียกเกบ็เพ่ิม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ลูกค้าผู้

เดินทางจ าเป็นต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนน้ีเองทัง้หมด ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
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 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามทีต่ารางอตัรา

ค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั

จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 3,500 เยน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวซ่ีาแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการท่องเทีย่ว ไม่

จ าเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดนิทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์ เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบริษทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 
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 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พร้อมกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  
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 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


