
 

 

 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ 

 บินกบัสายการบินประจ าชาติ บริการแบบฟูลเซอร์วสิ 

 ส่งท้ายปีใหม่บนเส้นทางท่องเทีย่วเมอืงธรรมชาติ  โตเกยีว-โทโฮคุ-นิกโก้-เซนได 

 น่ังรถไฟหัวกระสุนทีม่คีวามเร็วสูงถึง 360 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

 ชมปรากฏการณ์ ปีศาจน า้แขง็ ทีเ่กดิจากหิมะและน า้ค้างจับตัวกนัเป็นรูปร่างแปลกตา 

 หมู่บ้านสุนัขจิง้จอก ทีม่ีมากกว่า 100 ตัว 6 สายพนัธ์ุ 

 ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ ณ เซนได เจ้าแม่กวนอมิปางยนืทีสู่งทีสุ่ดในภูมภิาค 

 กนิซังออนเซน เมืองน า้พรุ้อนในจังหวดัยามากาตะ 

 แหล่งช้อปป้ิงสุดฮิต ชินจุก ุและโอไดบะ 

 อิม่อร่อยกบัเมนู ขาปูยกัษ์ และผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ออนเซ็น 

 
 

ก าหนดการเดินทาง : 29 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 

ราคา 

บาท/ท่าน 
77,900.- 

WONDERFUL JAPAN 
โตเกยีว – โทโฮคุ – นิกโก้ – เซนได  

ปีศาจน า้แข็ง 
6 วนั 3 คนื 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 

20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 
เจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 

23.15 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงโตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682 
 

วนัที่สอง ฮาเนดะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – ไอสึวากามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – ทะเลสาบอินะวะชิ
โระ – ออนเซ็น 

06.55 น. ถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เพ่ือน าท่านสักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจา้ลทัธิชินโตท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์

สถานในการร าลึกถึงโชกุนล าดบัท่ี 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นัน่ก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมือง
นิกโกท้างตอนเหนือของภูมิภาคคนัโตบนเกาะฮอนชู ซ่ึงภายในประกอบดว้ยอาคารทั้งหมด 42 หลงั นอกจากนั้น
ทางดา้นซา้ยของทางเขา้ศาลเจา้ยงัมีเจดีย ์5 ชั้น ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลกั 12 จกัรราศี
ตามความเช่ือของจีนโบราณ และถดัจากนั้นคือศาลาไมเ้ก่าอนัมีรูปสลกัท่ีมีช่ือเสียงอย่าง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) คือสะพานศักด์ิสิทธ์ิ เป็นเหมือนกับประตูท่ีจะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก ้
สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 และเป็นหน่ึงใน 3 สะพานท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่น ความสวยงามของสะพานชิน
เคียวนั้ นจะสวยท่ีสุดในยามใบไม้เปล่ียนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนเม่ือใบไม้ต่างๆ 
เปล่ียนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สลบักนัไปแต่งแตม้ให้สะพานแห่งน้ีงดงามราวกบัภาพวาด นอกจากน้ีสะพานชิน
เคียวยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมอืงไอสึวากามัตสึ น าท่านชม หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ  หมู่บา้นน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์ง

ปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ อดีตเป็นเมืองส าคญัในยุคสมยัเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนา
ญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณ
ประมาณ 40 – 50 หลงั ปัจจุบนับา้นเรือนมุงหลงัคาถูกดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร โฮมสเตย ์อาหารท่ีไม่ควร
พลาดเม่ือมาเยือน คือ บะหมีโ่ซบะท่ีใชต้น้หอมมาท าตะเกียบและปลาเทราตย์า่ง เดินทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชิโระ 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- พเิศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปู 
พกัผ่อนกบัสปารีสอร์ทแบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านไดอ้าบน ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อน
คลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายใหดี้ข้ึน  

 

วนัที่สาม ทะเลสาบอินะวะชิโระ  – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร์ร่ี) – ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกซาโอะ – ซาโอะโรปเวย์ 
(ชมปรากฏการปีศาจน า้แข็ง **ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

น าท่านสู่ สวนสตรอเบอร์ร่ี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเก็บและชิมผลสตรอเบอร่ีสดๆ อร่อยหวานจากตน้ ไม่ใส่สาร
เร่งสี เร่งโต เร่งความหวาน ประทบัใจกบัรสชาติแสนอร่อยของผลไมจ้ากธรรมชาติ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกลก้บัเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจงัหวดั
มิยากิ เปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บา้นมีสัตวน์านาชนิดกว่า 100 ตวั รวมถึงสุนขัจ้ิงจอก 6 สายพนัธ์ุท่ีว่ิงไป
มาไดอ้ย่างอิสระในพ้ืนท่ีกวา้ง ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ถึงตวัสตัวต่์างๆไดอ้ย่างใกลชิ้ด และสามารถป้อนอาหารไดอี้กดว้ย 
แต่ก็ควรระมดัระวงัในการใหอ้าหารดว้ยเช่นกนั ในประเทศญ่ีปุ่น สุนขัจ้ิงจอกเป็นสตัวท่ี์ส าคญัชนิดหน่ึง ตั้งแต่ระดบั
ชาวบา้นมีความเช่ือว่าสุนขัจ้ิงจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจา้ของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซ่ึงเป็นเทพ
แห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ขา้ว, ใบชา้) และความเจริญรุ่งเรือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่าน ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฏการปีศาจน ้าแข็ง) ชมปรากฏการความงามของ ปีศาจน ้าแข็ง (Ice Monster) 

หรือ จูเฮียว (Juhyo) ซ่ึงเกิดจากหิมะและน ้ าค้างจบัตัวทับถมกนัมีรูปร่างคลา้ยปีศาจ ระยะเวลาท่ีหิมะก่อตัวและ
สามารถชมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธนัวาคม (Early Stage) เดือนมกราคม (Growth Stage),เดือนกมุภาพนัธ์ (Golden 
Stage), เดือนมีนาคม (Declining Stage) หมายเหตุ: การข้ึนกระเชา้ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์
คืนเป็นเงินสดหรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะภสมโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าหากกระเช้าปิด เน่ืองจาก
สภาพอากาศไม่ดี 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั ACTIVE RESORTS MIYAGI ZAO หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พกัผ่อนกบัสปารีสอร์ทแบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านไดอ้าบน ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อน
คลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายใหดี้ข้ึน  

 

วนัที่ส่ี ซาโอะ – กนิซังออนเซน – เซนได – นมสัการเจ้าแม่กวนอมิ – ปราสาทอาโอบะ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กนิซังออนเซน (Ginzan Onsen) เป็นเมืองน ้าพุร้อนท่ีเงียบสงบในภูเขาของจงัหวดัยามากาตะ 
ซ่ึงเดิมเป็นพ้ืนท่ีรอบเหมืองแร่เงินท่ีไดป้รับปรุงและพฒันาใหม่ มีช่ือเสียงเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่นว่าเป็น
เมืองออนเซนท่ีสวยงามท่ีสุดดว้ยหอ้งพกัแบบเรียวกงัท่ีเรียงรายตามสองขา้งทางของแม่น ้า 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ 
เนือ้หมู ไก่ ววั และ เคร่ืองดืม่ซอฟดร้ิงค์ไม่อั้น 

บ่าย จากน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมอืงเซนได เพ่ือน าท่านมสัการ เจ้าแม่กวนอมิ ท่ีเมืองเซนได ซ่ึงมีความสูงถึง 100 เมตร เป็น
เจา้แม่กวนอิมปางยืนท่ีสูงท่ีสุดในภูมิภาคน้ี สร้างเป็นท่ีระลึกในวาระครบรอบ 100 ปีเมืองเซนได ภายในองค์เจา้แม่
กวนอิมอนัศกัด์ิสิทธ์ิตกแต่งอย่างงดงามดว้ยรูปเจา้แม่กวนอิมต่างๆ และ ตกแต่งอยา่งสวยงาม จากนั้น น าท่านเดินทาง
สู่ ปราสาทอาโอบะ สร้างโดยขนุนางดาเตะ มาซามุเนะ ส าหรับป้องกนัเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไวบ้นภูเขาอา
โอบะ สูง 100 เมตรจากระดบัเมืองดา้นล่าง ในช่วง 400 ปีหลงัยุคศกัดินาถูกต่อตา้นในช่วงสมยัเมจิ เกิดไฟไหมใ้นปี 



 

 

1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงท าใหปั้จจุบนัเหลือเพียงเศษซากก าแพงหินดา้นนอก และหอรักษาความปลอดภยั 
จากท าเลท่ีตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองดา้นล่าง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ! ให้ท่านได้ลิม้รสเมนูสุกีข้าปู เนื้อปูหวานฉ ่า รสชาติกลมกล่อม พร้อม
เสิร์ฟในทุกฤดูกาลให้ท่านได้สัมผัสรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตล์ญ่ีปุ่นอย่างมีความสุขอร่อยกับรสชาติปูแบบดั้งเดิม
และรายการอาหารอืน่ๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้าน 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL METROPROLITANT SENDAI หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้า เซนได – น่ังรถไฟชินคันเซ็น (เซนได – โตเกยีว) – ชินจูก ุ– โอไดบะ – ไดร์เวอร์ซิตี ้– สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน น่ังรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน จากเมืองเซ็นไดเขา้สู่มหานครโตเกียว รอบเวลา 09.21 – 10.56 ใช้
ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ท่ีนัง่แบบ RESERVED SEAT  

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านชินจูกุ เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง สินคา้แบรนดเ์นมของกิน และอ่ืนๆอีกมากมาย น าท่าน
ไปยงั โอไดบะ ยา่นท่ีเกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แลว้สร้างเป็นแหล่งรวมศูนยก์ารคา้ โรงแรม อาคารส านกังาน
ต่างๆ ไวม้ากมาย และยงัเป็นจุดชมสะพานสายรุ้งแห่งมหานครโตเกียวดว้ย  ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้ ภายในมี
ร้านคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง เปิดใหบ้ริการเม่ือปี 2012 จุดโดดเด่นท่ีสุดของหา้งแห่งน้ีคือ หุ่นยนตก์นัดั้มท่ีตั้ง
ตระหง่านอยูด่า้นหนา้ ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต ์เสียงประกอบ และขยบัหวัได ้น่าต่ืนตาต่ืนใจ
ไม่นอ้ย หากใครท่ีช่ืนชอบการ์ตูนกนัดั้มเป็นพิเศษ ยงัมีนิทรรศการเลก็ๆอยูบ่นชั้น 7 อีกดว้ย 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ 
 

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 

 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

29 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 77,900.- 77,900.- 69,900.- 62,500.- 10,500.- 

 
อตัรานีร้วม  
 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 น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 20,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

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

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

 
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 

 ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ท่ีประสงคท่ี์นัง่ตรงน้ี ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์เช็คอินดว้ย



 

 

ตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้ าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า

หรือสูงกว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวั
ท่านเอง 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

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

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 
 
 


