
 

  



 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

22.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินท่ี TG 682 

 
วนัท่ีสอง สนามบินฮาเนดะ – วดัอาซะกสุะ – ชมวิวบนหอคอยโตเกียวสกายทรี 

(ชัน้ TEMBO DECK) – ช้อปป้ิงชินจกู ุ
06.55 น. เดินทางถงึ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง

และศุลกากรรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านชม วดัอาซะกสุะ วดัทีเ่ก่าแก่ที่สุดในโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค าทีช่าวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชม
ความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร  

 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 **พเิศษ! ใหท้่านไดท้านบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดรีะดบัพรเีมี่ยม พเิศษเนื้อ

วากวิ และซอฟดริง้ไม่อัน้** 
บ่าย น าทุกท่าน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโตเกียวสกายทรี (ชัน้ TEMBO DECK) แลนด์มาร์ก

แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีเป็นหอสง่สญัญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวาม
สูงของหอกวางตุ้ งในมณฑลกว่างโจว  ซึ่ งมีความสูง  600 เมตร  และหอซี เอ็น 
ทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร 

 
 
 
 
  



 

 
จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของกรุงโตเกียว  ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด  ร้านร้อยเยน  แบรนด์เนม  อุปกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์ ซานรโิอชอ็ป เสื้อผ้าน าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไท
เกอร ์รวมไปถงึเครื่องส าอางคย์อดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Dai-ichi Hotel Ryogoku หรือเทียบเท่า 
http://www.dh-ryogoku.com/ 
 

วนัท่ีสาม โตเกียว – เมืองคาวาโกเอะ – ย่านคาชิย่า โยโกโช – นิกโก้ –  
  สวนสตรอเบอรร์ี่ – สะพานชินเคียว (ผ่านชม) – ศาลเจ้าโทโชก ุ–  
  คินูกาว่า – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมอืงแห่งประวตัศิาสตรท์ีย่งัคงไวซ้ึง่วฒันธรรมและ

กลิน่อายในสมยัเอโดะ บรรยากาศของเมอืงนี้ท่านจะได้พบเหน็บ้านโกดงัของพ่อค้าใน
สมยัก่อนตัง้เรยีงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ (หอระฆงั) จะมเีสยีงระฆงับอกเวลา คุณจะ
รูส้กึว่าได้เดนิทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ และสมัผสัความเป็น
ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดิมแท้ๆ และซึมซับความรู้สกึในสมยัเอโดะ ซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ที่
โตเกยีว  

 
 
 

 
 
 

พาท่านเดนิเล่น ย่านคาชิย่า โยโกโช เป็นตรอกทีม่ชีื่อเสยีงในเมอืงคาวาโกเอะ ซึ่งเป็น
ถนนปูดว้ยหนิและฝังดว้ยแก้วหลากสแีละดว้ยรา้นขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิถงึ 22 
รา้น รา้นขายลูกกวาดในตรอกนี้จะสง่ต่อรสชาตทิีคุ่น้เคยและชวนใหน้ึกถงึความหลงัของ
วนัที่ผ่านไป เมื่อใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเขา้ไปในร้านเหล่านี้จะรูส้กึว่าตวัเองกลบัไป
เป็นเดก็อกีครัง้ สถานที่แห่งนี้เป็นทีท่ี่ท าให้ผูค้นทุกรุ่นตื่นเต้น ทัง้เดก็ๆ ทีไ่ม่คุน้เคยกบั
ลูกกวาดแบบดัง้เดมิและผูใ้หญ่ทีอ่ยากร าลกึถงึความหลงั จากนัน้เดนิทางสู ่เมืองนิกโก้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

http://www.dh-ryogoku.com/


 

บ่าย น าท่านไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิม้รสสตรอเบอรร์ี่
สดๆ จากต้นแบบไม่อัน้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ต่อด้วยน าท่านผ่านชม สะพาน 
ชินเคียว หรอืที่หลายๆ คนจะรู้จกักนัในชื่อว่า “สะพานศกัดิส์ทิธิ ”์ ตัง้อยู่บรเิวณประตู
ทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก้ในเมอืงนิกโก้ อกีทัง้สะพานชนิเคยีวนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบั
ใหต้ดิ 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น  

 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าโทโชก ุเป็นที่พกัแห่งสุดท้ายของโตกุกาว่า อเิอยาส ึโชกุนผู้

ก่อตัง้โตกุกาวะ ซึ่งปกครองประเทศญี่ปุ่ นมานานกว่า 250 ปี จนถงึปีค.ศ. 1868 ศาลเจา้
โทโชกุสรา้งขึน้เพื่อเป็นการสกัการะดวงวญิญาณของอเิอยาส ึในฐานะเทพโทโช ไดกอน
เก็น หรอื “เทพแห่งแสงตะวนัออกผู้ยิง่ใหญ่” (Great Deity of the East Shining Light)
เริม่แรกนัน้ศาลเจา้โทโชกุเป็นเพยีงสุสานทีต่กแต่งแบบเรยีบง่าย และไดร้บัการขยายต่อ
เติมจนกลายเป็นสถานที่ที่งดงามอลงัการอย่างเช่นทุกวนันี้ ได้เวลาอนัสมควรน าท่าน
เดนิทางสู ่คินูกาว่าออนเซน็ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.kinugawa.co.jp/plaza/ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** เซต็ญ่ีปุ่ น 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอร์ทแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีส่ี คินูกาว่า – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – ทดลองระบายสีตุ๊กตาววัแดง – 

ปราสาทสึรกุะ (ด้านใน) – อินาวาชิโระ – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม หมู่บ้านโบราณโออจิุจคู ุเป็นหมู่บา้นโบราณญีปุ่่ นสมยัเอโดะ ถูกสรา้งเมื่อ
หลายรอ้ยปีก่อน ซึง่เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณที่
มุงหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝัง่กนิ
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณ

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/


 

ประมาณ 40–50 หลงั เมื่อพ.ศ.2524 ซึง่หมู่บา้นโออุจจิคูุไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเขต
อนุรกัษ์สิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิ ซึง่ในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงั
ไดร้บัการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้
พืน้เมอืง รา้นอาหาร และทีพ่กัแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดูดนกัท่องเทีย่ว  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ให้ท่านได้ ทดลองระบายสีตุ๊กตาววัแดง (Akabeko) ตุ๊กตาน าโชคและเป็นของฝาก

ของจงัหวดัฟุกุชมิะ หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทสึรกุะ (ดา้นใน) หรอืเรยีกอกี
ชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนกกระเรยีน เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัฟุคุชมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1384 ภายหลงัถูกท าลายในปีค.ศ. 1874 และบูรณะใหม่ใหง้ดงามแบบดัง้เดมิ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูหนาวที่มหีมิะโปรยปรายปกคลุมตวัปราสาทยิง่สวยงามเกนิบรรยาย และเป็น
จุดชมซากุระทีส่วยงามในฤดใูบไมผ้ล ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอินาวาชิโระ 
 
 
 
 

 
 
 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Listel Inawashiro Honkan Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.listel-inawashiro.jp/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต์ 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอร์ทแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีห้า อินาวาชิโระ – สวนฮานะมิยามะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – ชมซากรุะ 

ฮิโตเมะเซ็มบงซากรุะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – เซนได – ย่านช้อปป้ิง 
อิจิบงัโจ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนฮานะมิยามะ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) เมื่อก่อนนัน้บรเิวณสวน
ฮานามยิามะ เป็นเพยีงเนินเขา ต่อมาชาวบา้นในพืน้ทีเ่ริม่ปลูกไมด้อกและไมป้ระดบับน
เนินเขารอบทีด่นิของตนเอง แลว้ขยายไปเรื่อยๆ พอเวลาผ่านไปจากตน้เลก็ๆ ทีป่ลูกใน
ตอนแรก ไดก้ลบังอกเงยผลบิานสวยสดงดงามขยายพนัธุอ์อกไป จนในทีสุ่ดกไ็ดป้กคลุม

http://www.listel-inawashiro.jp/
https://www.japanwhere.com/listing/miyagi-ichibancho-shopping-arcade/
https://www.japanwhere.com/listing/miyagi-ichibancho-shopping-arcade/


 

ภูเขาลูกนี้ นอกจากซากุระสวยๆ แลว้ ทีน่ี่ยงัมดีอกไมต้่างๆ อกีกว่า 70 ชนิดทัว่ภูเขาที่
ช่วยแต่งเตมิภูเขาลูกนี้ใหม้สีสีนัสดใสอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ชมซากรุะฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) แปลว่า ซากุระ 

1,000 ต้น ทีเ่หน็ไดใ้นคราวเดยีวรมิแม่น ้าชโิรอชิ ิซึ่งมตีน้ซากุระกว่า 1,200 ต้นทีท่อดตวั
เป็นแนวยาวราว 8 กโิลเมตร ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเหน็เทอืกเขาซะโอเป็น
ฉากหลงั ซึ่งทวิทศัน์อนังดงามนี้เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของภูมภิาคโทโฮคุ โดย 1 ใน 3 
ของจ านวนซากุระทัง้หมดของทีน่ี่มอีายุมากกว่า 90 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดนิทางกลบั เมืองเซนได เพื่อเขา้สู่ ย่านช้อปป้ิงอิจิบงัโจ เป็นแหล่งช้อปป้ิงใน
ใจกลางเมอืงเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปป้ิงหลายสาย จงึได้ชื่อว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่
ใหญ่ที่สุดในภูมภิาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนัน้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย 
เช่น ชอ็ปของแบรนด์เนมต่างๆ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่พวกเสือ้ผา้ รองเท้าเครื่อง ประดบั 
รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหาร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 **พิเศษ! ลิม้รสสุกีย้ากีป้รูา้นดงัแห่งเซนไดทีป่รุงแบบพถิพีถินัใหท้่านไดล้ิม้ลอง ** 
  

https://www.japanwhere.com/listing/miyagi-ichibancho-shopping-arcade/
https://www.japanwhere.com/region/miyagi-sendai/
https://www.japanwhere.com/region/tohoku/


 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า 
https://east-sendai.metropolitan.jp/ 

 

วนัท่ีหก เซนได – จุดท่ีตัง้ปราสาทอาโอบะ – เซนได ไดแคนนอน (ชมด้านใน) – 
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า อมิุโนะโมริ – มิตซุยเอ้าทเ์ลต็ ปารค์ เซนได พอรท์  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จุดท่ีตัง้ปราสาทอาโอบะ หรอื ปราสาทเซนได ตัง้อยู่บนผาสูงชนั
ประหนึ่งปราการตามธรรมชาต ิสรา้งโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทพัผูย้ิง่ใหญ่ น่าเสยีดาย
ที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่  เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วง
สงคราม จงึเหลอืเพยีงก าแพงหนิขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รบัการบูรณะขึ้นใหม่ 
มพีพิธิภณัฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรยี์ของมาซามุเนะบนหลงัม้าที่หนัหน้าไปทาง
เมอืงเซนได  
 
 
 

 
 
 

 
น าท่านขอพรกันที่ เซนได  ไดแคนนอน ซึ่งเป็นเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมแห่งเมือง 
เซนได ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ที่สูงที่สุดโลก มคีวามสูง 100 เมตร หรอื 330 ฟุต สร้างเสรจ็
ในปีค.ศ. 1991 ซึ่งในช่วงปีค.ศ. 1991 – 1993 จดัได้ว่าเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิทีสู่งทีสุ่ด
ในโลก  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า อุมิโนะโมริ เป็นอควาเรีย่มทีย่ิง่ใหญ่และทนัสมยั

มากทีสุ่ดในแถบภูมภิาคโทโฮคุ เป็นเเหล่งรวมพนัธุ์ปลาหายากมากกว่า 100 สายพนัธุ ์
เเละมสีตัวท์ี่น่าสนในอกีหลายชนิดทัง้ในส่วนของปลาฉลามสฟ้ีา หรอืจะเป็นสงิโตทะเล 
เเละปลาโลมาต่างๆ เพนกวิ้น ที่มคีวามเเสนรูเ้เละสรา้งความประทบัใจให้กบัผู้ที่ได้มา
เที่ยวชมเป็นอย่างดี อควาเรี่ยมถูกออกเเบบมาภายใต้เเนวคดิของการเป็นศูนย์การ
เรยีนรูส้ตัวน์ ้าทอ้งถิน่เเละจากทัว่โลกทีม่คีวามทนัสมยั โดยมกีารเเบ่งออกเป็น 2 ชัน้ ใน
ชัน้ที่ 1 ส่วนทะเลญี่ปุ่ น (The seas of Japan) เป็นส่วนของการจดัเเสดงเกี่ยวกบัทะเล
ญี่ปุ่ น โดยมกีารน าเสนอผ่านวงเเหวนที่ท าให้คุณได้รูส้กึเหมอืนหลุดไปอยู่ในท้องทะเล
เลยทเีดยีว เเละมกีารจ าลองใตท้อ้งทะเลดว้ยกระจกใส่ท าใหเ้กดิความเหมอืนอยู่ในทะเล

https://east-sendai.metropolitan.jp/


 

จรงิๆ ในขณะทีช่ ัน้ที ่2 นัน้จะเป็นที่จดัเเสดงเรื่องราวของชายหาดโมรทิีม่คีวามสวยงาม 
เเละมกีารจดัเเสดงปลาโลมากนัทีน่ี่อกีดว้ย  
 
 
 
 

 

  
 น าท่านช้อปป้ิงที่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอรท์ (Mitsui Outlet Park Sendai 

Port) เอ้าท์เล็ตทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคโทโฮคุ ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืเซนได และเตม็ไปดว้ย
ร้านค้าต่างๆ ที่คดัสรรมารวมถึงร้านขายสนิค้าแบรนด์ดงัทัง้ของญี่ปุ่ นกบัแบรนด์จาก
ต่างประเทศ กว่า 100 รา้นคา้ อกีทัง้ยงัมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ ส าหรบั
นัง่พกัผ่อนสบายๆ หลงัจากชอ้ปป้ิง หรอืจะเดนิเล่น ถ่ายรปูววิชงิชา้สวรรคย์กัษ์   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า 
 https://east-sendai.metropolitan.jp/ 
 

วนัท่ีเจด็ สนามบินเซนได – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่สนามบินเซนได เพือ่เตรยีมตวักลบักรุงเทพฯ 
11.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 627 
16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

https://east-sendai.metropolitan.jp/


 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  11 – 17  เมษายน 2563 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า  10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 73,900.- 49,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 66,500.- 44,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 59,500.- 39,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,500.- 11,500.- 



 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงค์นัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักับทางสายการบนิ

ได)้ 

 



 

 
 
 
 


