
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : 26 ก.ย.-01 ต.ค. / 03-08 ตุลำคม 2560 
 

WONDERFUL JAPAN 
TOHOKU IN AUTUMN  

6 Days 3 Nights 

ไฮไลท์ 
- สัมผสัควำมงำมของฤดูใบไม้เปลีย่นสี ณ จุดชมใบไม้เปลีย่นสีอนัเลือ่งช่ือของภูมิภำคโทโฮขุ 
- เยอืนเมืองมรดกโลกนิกโก้ และชมสถำปัตยกรรมประวติัศำสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่นที่ ศำลเจ้ำโทโชก ุ 
- ย้อนสู่ยุคเอโดะที่หมู่บ้ำนโบรำณโออุชิจูคุ จังหวดัฟุกุชิม่ำ 
- ชมควำมงำมของทุ่งดอกโคเคยีพุ่มสีแดงที่สวนฮิตำชิ ซีไซด์พำร์ค 
- สนุกสนำนกบักำรเกบ็และชิมแอปเป้ิลสดๆอนัแสนหอมหวำน   
- ช้อปป้ิงจุใจกบัเอำท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคโทโฮขุ Mitsui Outlet Park Sendai Port 
- ผ่อนคลำยกบักำรแช่ออนเซ็นแท้สไตล์ญ่ีปุ่นเพือ่สุขภำพ  

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

46,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิช้ัน 4 อำคำรผู้โดยสำรขำออก ประตู 2-3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

22.30 น. ออกเดินทางสู่ โตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 

วนัที่สอง สนำมบินนำริตะ– เมอืงโทชิก ิ– สวนดอกไม้อำชิคำงะ - นิกโก้ – ศำลเจ้ำโทโชก ุ– แช่ออนเซ็น 

06.15 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าท่ีประเทศไทย 2 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทชิกิ เพ่ือชม สวนดอกไม้อำชิคำงะ 
(Ashikaga Flower Park) สวนดอกไมข้นาดใหญ่ท่ีมีตน้ไมแ้ละดอกไมน้านาพนัธ์ุใหช้มทั้งปี ช่วงตน้ตุลาคมถึงตน้
พฤศจิกายนเป็นเวลาแห่งสีม่วงสดใสของทอ้งทุ่งดอก Amethyst sage กวา่สามแสนดอก  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางไปยงัเมือง เมืองนิกโก้ เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นในดา้นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ

ท่ีงดงามและแสนสงบ ยงัคงวฒันธรรมในแบบดั้งเดิมไว ้ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากบัทศันียภาพอนังดงาม
ตามธรรมชาติสลบักบัวิถีความเป็นอยู่ในแบบฉบบัของชาวบา้น น าท่านชม ศำลเจ้ำโทโชก ุศาลเจา้ประจ าตระกลู
โทกงุาวะท่ีโด่งดงัในอดีตและยงัเป็นสุสานของ “โทกงุาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพ้ลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ท่ีคอย
คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกลูและบรรดาผูเ้ล่ือมใส ชมเจดีย ์5 ชั้น สถานท่ีรวบรวมพระธรรมค าสอน 
บทสวดมนต ์และส่ิงของมีค่า แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถุล ้าค่าท่ีมีมากกว่า 5,000 ช้ิน แลว้ต่ืนตากบั
ซุม้ประตูโยเมมง อนัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่นและยงัเป็นศิลปะช้ิน
เอกและมีช่ือเสียงของประทศญ่ีปุ่น  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั OEDOMONOGATARI NEW SHIOBARA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 หลงัจำกน้ันเชิญท่ำนพกัผ่อนกับกำร “แช่น ำ้แร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชำวญ่ีปุ่นเช่ือว่ำน ำ้แร่ธรรมชำตินี้

มส่ีวนช่วยในเร่ืองกำรรักษำสุขภำพ ระบบหมุนเวยีนโลหิตและช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
วนัที่สำม ฟุกชิุม่ำ - หมู่บ้ำนโบรำณโออุชิจูคุ – ปรำสำทซึรุงะ – Marusei Orchard – สนุกกบักำรเกบ็แอปเป้ิล 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัฟุกชิุม่ำ น าท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณโออุชิจูคุ (Ouchijuku) บา้นโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมือง

ส าคญัในยุคเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน ในอดีตเป็นท่ีพกัระหว่างทางส าหรับการเดินทางจากโตเกียวสู่   
เมืองเซ็นได ซ่ึงเป็นโรงเต๊ียมส าหรับนกัเดินทางและเป็นท่ีพกัมา้ หมู่บา้นโออุชิจูคุไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเขต
อนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุชิจูคุ ไดรั้บการบูรณะ
ใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง ร้านอาหารและท่ีพักแบบญ่ีปุ่นเพ่ือดึงดูด
นกัท่องเท่ียว น าท่านชม ปรำสำทซึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 1384 และไดถู้กท าลาย
ในช่วงสงครามโบชินในปี 1868 ตวัปราสาทไดมี้การสร้างข้ึนใหม่ เสริมคอนกรีตในช่วงปี 1960 และเปล่ียนจาก
หลงัคาสีเทา เป็นสีแดง ใหมี้ความโดดเด่นมากข้ึน สร้างเสร็จเม่ือปี 2011 ท่ีผ่านมา ปัจจุบนัปราสาทซึรุงะไดเ้ป็น



 

 

พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัศาสตร์ของเมืองไอสึวากามตัสึ รวมทั้งเคร่ืองเขินและดาบโบราณต่างๆ และบนชั้น 5 
ของปราสาทเป็นจุดชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตวัเมืองท่ีถกูโอบลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้นและสวน Tsuruga Castle 
Park ท่ีอยูร่อบปราสาทดว้ย 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ Marusei Orchard เพลิดเพลินไปกับการเลือกซ้ือผลไมต้ามฤดูกาล เพราะฟุคุชิมะถือเป็น

อาณาจกัรแห่งผลไมเ้ลยก็ว่าได ้ดว้ยสภาพภูมิอากาศท่ีดีเยี่ยม จึงท าใหผ้ลไมท่ี้ปลูก มีรสชาติหวานฉ ่า อร่อยสุดๆ 
จากนั้นใหท่้านไดส้นุกสนำนกบักำรเกบ็แอปเป้ิลสดๆจากตน้ดว้ยตวัของท่านเอง ซ่ึงท่านสามารถน ากลบับา้นหรือ
น าไปรับประทานระหว่างเดินทางได ้ พร้อมชิมรสชาดแอปเป้ิลพนัธ์ุต่างๆท่ีทางสวนเตรียมไวใ้หอี้กดว้ย น าท่าน
เดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองฟุกชิุม่า ใหท่้านไดเ้ดินเล่น ชอ้ปป้ิงและเลือกหาของอร่อยทานตามอธัยาศยั 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SUNROUTE PLAZA FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่ส่ี  ฟุกชิุม่ำ – มตัสึชิมะ – วดัซุยกนัจ ิ– เซนได – Mitsui Outlet Park Sendai Port – ปรำสำทอำโอบะ – อจิบิังโจ  

เช้ำ                      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ มัตสึชิมะ (Matsushima) ตั้ งอยู่นอกเมืองเซนได จุดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคืออ่าวมตัสึชิมะ ท่ีติด

อนัดบั 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น และข้ึนช่ือเร่ืองการท าฟาร์มหอยนางรมท่ีมีคุณภาพดี น าท่าน
สู่ วัดซุยกนัจิ (Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทอง
และเพน้ทสี์ประตูบานเล่ือนไวอ้ย่างสวยงาม วดัแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะ
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยตน้สนซีดาร์และถ ้าต่างๆท่ีอดีตเคยเป็น
สถานท่ีท าสมาธิ  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เสิร์ฟท่ำนด้วยเซ็ตหอยนำงรม ซ่ึงเป็นช่วงที่ถือว่ำอร่อยที่สุด 
บ่ำย เดินทางสู่ เซนได (Sendai) เป็นเมืองเอกของจงัหวดัมิยางิและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอ้มไป

ดว้ยก าแพงปราสาทและตน้ไมจ้นไดข้ึ้นช่ือว่า City of Trees หรือ เมืองแห่งตน้ไม ้น าท่านสู่เอาทเ์ลตท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในภูมิภาคโทโฮกุ Mitsui Outlet Park Sendai Port ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นน า
กวา่ 120 ร้านท่ีพร้อมดว้ยซ้ือผา้ กระเป๋า อุปกรณ์กีฬาชั้นน า พร้อมทั้งยงัมีร้านอาหารญ่ีปุ่นและอาหารนานาชาติท่ี
จุคนไดถึ้ง 550 ท่ีนัง่ ท่ีน่ียงัถือเป็นเอา้ท์เลตท่ีมีขนาดใหญ่อีกแห่งหน่ึงในภูมิภาคโทโฮคุอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ จุดชมวิวปรำสำทเซนได หรือเรียกว่า ปรำสำทอำโอบะ สร้างข้ึนโดยแม่ทพัผูย้ิ่งใหญ่ดาเตะมาซามุเนะ
ประมาณ 400 ปีก่อน ปราสาทเดิมถูกไฟไหมแ้ละระเบิดในช่วงสงครามแต่ปัจจุบันไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ 
ปราสาทแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียข์องท่านมาซามุเนะ สัญลกัษณ์ของเมืองเซนไดและยงัเป็นจุดท่ีท่าน
สามารถชมวิวของตวัเมืองเซนไดไดอี้กดว้ย จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง อิจิบังโจ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ี
อยูติ่ดกบัสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปดว้ยถนนหลายเสน้ท่ีมีร้านคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถึงหา้งสรรพสินคา้ท่ี
มีอยู่หลากหลายใหเ้ลือกซ้ือเลือกชม หรือท่านจะเลือกชิมอาหารข้ึนช่ือของเขตเซนไดท่ีมาแลว้พลาดไม่ไดท่ี้จะ
ไดลื้มลอง คือ เมนูล้ินววัยา่ง ท่ีมีใหเ้ลือกหลายร้านรายรอบยา่นอิจิบงัโจ 



 

 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SENDAI ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่ห้ำ  อบิำรำก ิ– ชมทุ่งดอกโคเคีย Hitachi Seaside Park – โตเกยีว – ชินจูก ุ– สนำมบินฮำเนดะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อิบำรำกิ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงเศษ) น าท่านสู่ สวนดอกไม้ฮิตำชิ ซีไซด์พำร์ค  (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้
ขนาดใหญ่ริมทะเล พนัธ์ุไมท่ี้จดัแสดงจะปรับเปล่ียนไปตามฤดูกาลให้สีสันความงามแตกต่างกนัไป โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีจะมีทุ่งดอกโคเคีย (Kochia) เป็นไมพุ้่มกลมสีเขียวสวยงามในหนา้ร้อน พอถึงช่วงฤดูใบไม้
ร่วงจะเปล่ียนสีเป็นสีแดงสดกย็ิ่งท าใหท้ั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งข้ึน จนกลายเป็นไฮไลทห์ลกัของสวนแห่ง
น้ีเลยทีเดียว ใหท่้านเดินเล่นและเกบ็ภาพประทบัใจภายในสวนตามอธัยาศยั  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกียว เมืองหลวงและศูนยก์ลางความเจริญของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านสู่ ย่ำนชินจูก ุ

แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ และเป็น
จุดนดัพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่น อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้แฟชั่น
ทนัสมยั, นาฬิกา, เคร่ืองส าอาง, สินคา้แบรนด์เนมทั้งใหม่และมือสอง นอกจากน้ีท่ีน่ีสามารถเดินเท่ียวในยาม
ราตรีไดด้ว้ย เน่ืองจากมีร้านต่างๆมากมาย เช่น ร้านอาหารหลากหลาย ร้านคาราโอเกะ เคร่ืองเล่นปาจิงโกะท่ีเป็น
ท่ีนิยมมากส าหรับคนญ่ีปุ่น ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ  

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว

เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

วนัที่หก  สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ  

00.20 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

******************************** 
ข้อควรทรำบ :  
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 
 
 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

26 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 46,900.- 46,900.- 44,900.- 42,900.- 7,500.- 

03-08 ตุลำคม 2560 46,900.- 46,900.- 44,900.- 42,900.- 7,500.- 

 
อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์   
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและค่ำทิปไกด์ 2,500 เยนต่อท่ำนตลอดทริป 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย



 

 

หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
กำรยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั

ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งน้ีต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดกต็ามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 



 

 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่  (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
 


