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NT610
ทวัรญ์ปีุ่ น เซนได ฟกุชุมิะ ชมทุง่ปีศาจน ้าํแขง็ ลอ่งแมน่ ้าํโมกาม ิ6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 4 คนื ,

Hotel Mielparque Sendai  , Aizu Kogen Hotel  , Urabandai Lake Resort  , Hotel Lucent Takamiya

หมูบ่า้นออนเซ็นกนิซัง - ล่องเรอืแมน่ ้าํโมกาม ิ- ตามรอยละครดังดวงหฤทยั BUNSHOKAN - ปราสาทยามากะตะ
ยามากะตะ - นังกระเชา้ชมทุง่ปีศาจน ้าํแข็ง - ลมิลองเนือโยเนซาวา่ - ฝึกทําตุ๊กตาญปีุ่ นโคเคช ิ- ฟคุุชมิะ - ชอ้ปปิงอจิบิันโจ
ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์อนิะวะชโิระ - วัดเอ็นโซจ ิ- ชมิขา้วหนา้หมทูอดสูตรยานาอสิุ - จุดชมววิสะพานไดอจิเิคยีวเรยีว

หมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณโออจุจิูคุ - ปราสาทนกระเรยีนสรึงุะ - หมูบ่า้นสุนัขจงิจอก ZAO - ปราสาทเซนได - อนุสาวรยีข์องทา่นไดเมยีว

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- เซนได(ประเทศญปีุ่ น)

21.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู2 แถว C สายการบนิไทย (TG)
เจา้หนา้ทฯีคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง

23.50 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงเซนได ภมูภิาคโทโฮค ุประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 626 ใชเ้วลาบนิ 5.40 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)



วนัท ี2
สนามบนิเซนได - หมูบ่า้นออนเซ็นกนิซงั - ลอ่งเรอืแมน่้าํโมกาม ิพรอ้มเพลงญปีุ่ นขบักลอ่ม - ตามรอยละครดงัดวงหฤทยั
BUNSHOKAN - ปราสาทยามากะตะ - แช่ออนเซ็น

07.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเซนได ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นใหเ้ป็นเวลาทอ้งถนิ
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

**สําคญัมาก ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**

เชา้
นําทา่นสู ่หมูบ่า้นสดุโรแมนตกิ (GINZAN ONSEN) หมู่บา้นออนเซ็นเล็ก  ๆกลางหบุเขา ประวัตยิาวนานกวา่ 100 ปี โดยหมู่บา้นนีเดมิที
เป็นหมู่บา้นเหมอืงแร่มากอ่น หลังปิดการทําเหมอืงไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดยีว ไดรั้บความนยิมทังจากคนไทยและตา่งชาติ
บรรยากาศหมู่บา้นทเีหมอืนหลดุมาจากสมัยเอโดะ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืในแมน่้าํโมกาม ิ(MOGAMI RIVER) เป็นแม่น ้าํสายหลักของจังหวัดยามากาตะ ในอดตีไม่มถีนน แม่น ้าํจงึเป็นเสน้ทางการขนสง่
ผลติภัณฑท์อ้งถนิเชน่ ดอกคําฝอยและขา้วไปยัง OSAKA และ EDO (TOKYO)
ระหวา่งลอ่งเรือจะขับรอ้งเพลงทแีตง่โดยกวทีมีชีอืเสยีงในยุคนันไปดว้ย ในยุคปัจจบัุนไดร้ือฟืนวัฒนธรรมการลอ่งเรือขนึมาใหม่อกีครัง
โดยการแลน่เรือจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง

จากนันนําทา่นตามรอย ละครดงัดวงหฤทยั เวอรช์นัใหม่ทกํีาลังจะมกํีาหนดฉายทางไทยทวีสีชีอ่ง 3 เร็ว  ๆนีซงึถ่ายทํากันท ีบุนโชคงั
(BUNSHOKAN) อาคารอฐิสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองสข์องอังกฤษ กอ่สรา้งขนึในปีไทโชท ี5 (ค.ศ. 1916)
ซงึแตเ่ดมิในอดตีถูกใชเ้ป็นศาลาวา่การจังหวัด และหอประชมุสภาในปีโชวะท ี59 (ค.ศ. 1984)
ไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญของประเทศญปีุ่ น ตลอดระยะเวลานับ 10 ปี ตังแตปี่โชวะท ี61
ไดม้กีารอนุรักษ์และบรูณะอาคารใหเ้หมอืนของเดมิมากทสีดุ ใกล ้ๆ กันนันคอื ปราสาทยามากะตะ และ สวนคาโจ (KAJO PARK)
สวนสาธารณะทเีป็นทนีมิยมในทกุฤดู

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL LUCENT TAKAMIYA หรือเทยีบเทา่

ณ โรงแรมแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับ การอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น (ออนเซ็น)
เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน
จนกระทังปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากันเป็นอย่างด ีเป็นทรีูจั้กอย่างแพร่หลาย
และเชอืวา่ในน ้าํแร่นันมแีร่ธาตซุงึชว่ยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ยามากะตะ - นงักระเชา้ชมทุง่ปีศาจน้าํแข็ง (SNOW MONSTER) - ลมิลองเนอืโยเนซาวา่ - ฝึกทําตุก๊ตาญปีุ่ นโคเคชหินงึเดยีวในโลก -
ฟกุุชมิะ - แช่ออนเซ็น

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม ปีศาจน้าํแข็งกนั (SNOW MONSTER) โดยขนึกระเชา้ไปสู ่ยอดเขาซาโอะ (MT. ZAO ROPEWAY) เพอืชมปีศาจน ้าํแข็ง (ICE
MONSTER หรือภาษาญปีุ่ นเรียกวา่ จเุฮยีว JUHYO)
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิเีกดิจากลมเย็นบวกกับปรมิาณหมิะทตีกจนเป็นเกร็ดน ้าํแข็งเกาะอยู่ตามใบตน้สน
จนกลายเป็นรูปร่างคลา้ยกับมนุษยห์มิะ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโยเนซาวา่ (YONEZAWA) จังหวัดยามางาตะ เป็นจังหวัดทมีคีวามหลากหลายและมอีุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ



เต็มไปดว้ยภเูขา แม่น ้าํ และทะเล ตังอยู่ในภมูภิาคตะวันออกเฉียงเหนือของญปีุ่ น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พเิศษ!! ใหท้า่นไดล้มิลอง เนือโยเนซาวา่ ไม่มคีนในญปีุ่ นคนไหนทไีม่รูจั้กชอืนี! “เนือโยเนซาวา่”
เป็นหนงึในสามของเนือชนัเลศิทน่ีาภาคภมูใิจของญปีุ่ นทมีศัีกดศิรีทัดเทยีมกับเนือชอืดังอย่าง เนือโกเบ และ เนือมัตสซึากะ
ดว้ยความอร่อยของตัวเนือ ไม่วา่จะเอาไปทําเป็นสเต็ก, ชาบชูาบ,ู เนือย่าง หรือสกุก็ีอร่อยอย่างไรทตี!ิ

บา่ย
ใหท้า่นทดลองทํา ตุก๊ตาโคเคช ิ(KOKESHI DOLL) ฉบับออรจินัิลทมีเีพยีงตัวเดยีวในโลก กลา่วกันวา่ตุก๊ตาโคเคชทิทีา่นไดเ้พน้ทเ์องนัน
มักจะมสีหีนา้อารมณ์ออกมาเหมอืนกับเจา้ตัวคนเพน้ทอ์ย่างน่าประหลาดใจ หากไดล้องแลว้จะตอ้งตดิใจอย่างแน่นอน ตุก๊ตาโคเคช ิ(KOKESHI
DOLL) คอืตุก๊ตาไมดั้งเดมิของญปีุ่ นทมีหัีวกลมลําตัวทรงกระบอก มลีายเพน้ทใ์บหนา้และลวดลายตา่งๆ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ฟกุุชมิะ (FUKUSHIMA) คอืจังหวัดหนงึในประเทศญปีุ่ นซงึตังอยู่ในภมูภิาคโทโฮค ุ(TOHOKU)
จดุเดน่ของจังหวัดนีททํีาใหใ้ครๆ
ก็หลงรักก็น่าจะเป็นเพราะทนีีมกีารผสมผสานทลีงตัวระหวา่งธรรมชาตทิสีวยงามสมบรูณ์กับวัฒนธรรมและประเพณีทเีกา่แกข่องญปีุ่ น
นอกจากนีทจัีงหวัดแหง่นีก็ยังมอีากาศทบีรสิทุธ ิมคีวามสงบในแบบทเีราไม่อาจหาไดจ้ากในเมอืงใหญ่ๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
URABANDAI LAKE RESORT หรือเทยีบเทา่

ณ โรงแรมแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับ การอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น (ออนเซ็น)
เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน
จนกระทังปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากันเป็นอย่างด ีเป็นทรีูจั้กอย่างแพร่หลาย
และเชอืวา่ในน ้าํแร่นันมแีร่ธาตซุงึชว่ยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหติดขีนึ

วนัท ี4
ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์อนิะวะชโิระ - วดัเอ็นโซจ ิ- ชมิขา้วหนา้หมูทอดสตูรยานาอสิ ุ- จดุชมววิสะพานไดอจิเิคยีวเรยีว -
ชมิไอศกรมี CHARCOAL

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นแวะชม ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (LAKE INAWASHIRO) ตังอยู่บรเิวณใจกลางจังหวัดฟกุชุมิะ (FUKUSHIMA)
ในชว่งฤดหูนาวทจีะมฝีงูหงสจํ์านวนมากอพยพมารมิทะเลสาบ แมอ้ากาศจะหนาวจัดมหีมิะปกคลมุ
ทะเลสาบอนิะวะชโิระนันใหญ่เป็นอันดับสใีนประเทศญปีุ่ น และมภีาพสะทอ้นของภเูขาบันไดปรากฏอยู่บนผวิน ้าํดว้ย
ความสวยงามนีทําใหเ้ป็นทรีูจั้กกันในชอื "กระจกแหง่สวรรค"์

จากนันนําทา่นสู ่วดัเอนโซจ ิ(ENZOJI) คอืหนงึในวัดเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงของจังหวัดฟกุชุมิะ โดยวัดแหง่นีเป็นวัดทสีรา้งขนึมาตังแต ่1,200
ปีกอ่น และสรา้งขนึจากไมทั้งหมด นอกจากนีวัดแหง่นียังตังอยู่บนเนนิเขาเล็ก  ๆทมีทีวิทัศนส์วยงาม สามารถมองเห็นแม่น ้าํ TADAMI (ทาดาม)ิ
ไดแ้บบพาโนรามา รวมทังยังเป็นสถานททีใีหกํ้าเนดิมาสคอตของเมอืง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจา้วัวแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พเิศษ!! ใหท้า่นไดล้มิลองรับประทานขา้วหนา้หมูทอดสตูรยานาอสิ ุอันแสนอร่อย ดว้ยเนือหมูคําโตกรอบนอกนุ่มในเนือฉํ่า
กับขา้วสวยรอ้นๆราดดว้ยซอสสตูรพเิศษแบบฉบับยานาอสิ ุรสชาดไม่เหมอืนใคร

บา่ย
นําทา่นชมบรเิวณ จดุชมววิรถไฟสาย TADAMI LINE ซงึเป็นไฮไลทสํ์าหรับการชมรถไฟททีา่นไม่ควรพลาด ววิสะพาน DAIICHI KYOURYOU
ถอืเป็นจดุชมววิทมีชีอืเสยีงเป็นอันดับตน้  ๆของจังหวัด FUKUSHIMA
และในแตล่ะวันนันจะมนัีกทอ่งเทยีวและชา่งภาพชาวญปีุ่ นจํานวนมากมาดคูวามสวยงามของรถไฟขณะทกํีาลังวงิบนสะพานโดยมแีม่น ้าํทกีวา้งใหญ่



และภเูขาทสีมบรูณ์เป็นฉากอยู่ดา้นหลัง

**แน่นอนทา่นตอ้งฝึกกําลังขาในการเดนิขนึไปยังจดุชมววิแหง่นี ซงึรถไฟจะมาเป็นเวลา (รอบ 09.15 น. - 09.19 น.) เพยีงเทา่นัน!!
หลังจากออกกําลังกายกันแลว้ เราสมนาคณุทา่นดว้ยการแจกไอศกรีม CHARCOAL ทา่นละ 1 แทง่ ใหไ้ดล้มิชมิรสใหห้ายเหนือยกันอกีดว้ย**

ค่าํ
AIZU KOGEN HOTEL หรือเทยีบเทา่

ณ โรงแรมแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับ การอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น (ออนเซ็น)
เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน
จนกระทังปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากันเป็นอย่างด ีเป็นทรีูจั้กอย่างแพร่หลาย
และเชอืวา่ในน ้าํแร่นันมแีร่ธาตซุงึชว่ยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหติดขีนึ

วนัท ี5
หมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณโออจุจิคู ุ- ปราสาทนกระเรยีนสรึุงะ - หมูบ่า้นสนุขัจงิจอก ZAO - เซนได - ปราสาทเซนได (ภายนอก) -
อนุสาวรยีข์องทา่นไดเมยีว - ชอ้ปปิงอจิบินัโจ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณโออจูจิคู ุ(OUCHI JUKU) หมู่บา้นญปีุ่ นทมีคีวามสวยงามมาก
และทนีีคอืสถานททีอ่งเทยีวทแีมแ้ตค่นญปีุ่ นยังมาเทยีวเป็นจํานวนมาก โดยประวัตคิร่าว  ๆของหมู่บา้นนีก็คอืในสมัยเอโดะ
ถนนเสน้ทผีา่นหนา้หมู่บา้นแหง่นีถอืเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ทเีชอืมตอ่ระหวา่งอาณาจักรไอส ึ(AIZU CITY) และเมอืงอไิมชิ
(IMAICHI) ดังนันหมู่บา้นแหง่นีจงึกลายเป็นแหลง่ทพัีกระหวา่งทางทไีดรั้บความนยิมมาก เพราะเป็นสถานททีมีคีรบทังอาหารและทพัีก
**หากทา่นมเีวลา สามารถลองชมิโซบะตน้หอม ทไีม่มทีไีหนเหมอืน**

จากนันนําทา่นชมหนงึในปราสาททเีกา่แกข่องประเทศญปีุ่ น ปราสาทซรึุกะ (TSURUGA) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน
ปราสาทแหง่นีเป็นปราสาททมีคีวามเกยีวขอ้งกับซามูไรกลุม่เสอืขาว BYAKKOTAI ซามูไรกลุม่สดุทา้ยของประเทศญปีุ่ น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสมัผัสความน่ารักของบรรดาเจา้ขนฟกูันอย่างใกลช้ดิ ณ หมูบ่า้นสนุขัจงิจอกซาโอะ (ZAO KITSUNE MURA / ZAO FOX VILLAGE)
มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสนัุกจงิจอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีซงึทนีีเปิดใหเ้ขา้ชมยาวนานตังแตปี่ ค.ศ. 1990
ทญีปีุ่ นนันเชอืวา่จงิจอกเป็นผูส้ง่สารของ INARI OKAMI เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดมสมบรูณ์

ไดเ้วลาอันควร นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซนได (SENDAI)
เป็นเมอืงใหญ่และทันสมัยืแตค่วามกา้วหนา้ในดา้นตา่งๆของเมอืงไดผ้สมผสานกับธรรมชาตอิย่างไดส้มดลุ แม่น ้าํฮโิรเซะทไีหลผา่นกลาง
เมอืงเซนได และ ตน้เคยะขทิเีขยีวชอุ่มเป็นแนวตลอดถนน เป็นทวิทัศนท์สีวยงามทน่ีาสนใจ ถนนทมีตีน้ไมเ้รียงราย และ
สวนสาธารณะใจกลางเมอืง ทเีต็มไปดว้ยสเีขยีว ทําใหเ้ซนไดไดส้มญาวา่เป็นเมอืงแหง่ตน้ไม ้

จากนันนําทา่นแวะชมภายนอก ซากปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือทเีรียกวา่ "AOBA CASTLE"
เนืองจากวา่ตัวปราสาทจรงิ  ๆนันไดถู้กทําลายไปแลว้และไม่ไดม้กีารสรา้งขนึใหม่เหมอืนกับปราสาทบางแหง่ของญปีุ่ น ทนีีจงึมเีพยีงลานกวา้งๆ
แตบ่นหนิแตล่ะจดุนันก็มแีผน่เหล็กสลักบอกวา่ตอนนีเราอยู่หอ้งไหนของปราสาทในสมัยกอ่น

นําทา่นแวะถ่ายรูป อนุสาวรยีข์องทา่นไดเมยีว (ตําแหน่งเจา้เมอืงในสมัยกอ่น) DATE MASAMUNE ผูม้ฉีายาวา่ "มังกรตาเดยีว"
เรียกวา่เป็นคนทมีคีวามสนใจทางดา้นการทตูและเทคโนโลยีของชาตติะวันตกเป็นอย่างมาก ซงึทนีี
เราจะไดช้มววิทวิทัศนข์องเมอืงเซนไดแบบพาโนรามกิทสีวยงาม

นําทา่นสู ่แหลง่ชอ้ปปิงอจิบินัโจ ก็ยังมตีน้ไมค้รอบคลมุอยู่
หา้งแหง่นีครอบคลมุการเชอืมตอ่ของถนนหลายเสน้ทางในย่านดาวนท์าวนก์นิพนืทรีูปตัว T ตลอดถนนอจิบัินโจ (ICHIBANCHO) และถนนชโูอโดริ
(CHUO DORI) ซงึมขีนาดใหญ่ทสีดุของภมูภิาคโทโฮค ุประกอบดว้ยรา้นคา้ตา่ง  ๆเชน่ รา้น 100 เยน, แอปเปิลสโตร,์ รา้นอาหาร รา้นเสอืผา้
และรา้นจําหน่ายของทรีะลกึ เป็นตน้



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เซนได - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเซนได

11.15 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 627 ใชเ้วลาบนิ 6.50 ชวัโมง (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

16.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี13 กันยายน 2562 เวลา 15:10 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่โรงแรมทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามทรีะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเทยีบเท่า

• คา่ยานพาหนะ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่อาหาร ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหต ุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหารและเครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี
คา่มนิบิารใ์นหอ้ง และคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี)

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงั จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลงัการทําจอง

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% ของราคาคา่ทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิ และคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม คณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

• โปรแกรมอาจมกีารเปลยีนแปลงขนึ-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัผลประโยชนข์อง ผูเ้ดนิทางเป็นหลกั

• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณทีที่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทเิช่น ไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาดกอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้
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