
 
 

  



 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินเซนได 

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

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเซนได ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 626 
 
วนัท่ีสอง เซนได – ชมซากรุะบริเวณแม่น ้าชิโรอิชิ และสวนปราสาทฟุนะโอกะ 

(ขึ้นกบัสภาพอากาศ) – เกบ็สตรอเบอรร์ี่ – อาชิโนะมากิออนเซน็  
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง        

และศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว น าท่านเที่ยว ชมซากรุะบริเวณแม่น ้าชิโรอิชิ (ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ) ตัง้อยู่ห่างจากเมืองเซนไดไปทางทิศใต้ เส้นทางรมิแม่น ้ ามีความยาว           
8 กิโลเมตร ตลอดทางมีต้นซากุระเกือบ 
1,200 ต้น จุดชมววิที่มชีื่อเสยีงในท้องถิ่น          
คือ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ ซึ่งเป็นจุด
กึ่งกลางระหว่างสถานีรถไฟ ฟุนะโอกะ  
และโอะกะวะระในวันที่ ท้ อ งฟ้ าโปร่ง         
จะสามารถมองเห็นต้นซากุระ 1,000 ต้น
และภู เขาซาโอะ (Mount Zao) ในระยะไกล จากนั ้นน าท่าน ชมซากุระบริเวณ          
สวนซากปราสาทฟุนะโอกะ (Funaoka Castle Ruin Park) (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)        
เป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่ น บริเวณนี้ เคยเป็นที่ตัง้ของปราสาท           
แต่ได้ถูกท าลายลงในช่วงสงครามปี ค.ศ. 1671 ต่อมาจึงได้ถูกปรบัปรุงให้กลายเป็น         
สวนที่ปลูกต้นซากุระกว่า 1,000 ต้นและดอกไม้อื่นๆ กิจกรรมที่ได้รับความนิยม          
ในช่วงซากุระบานคือ การนัง่รถรางสโลปคาร์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่สามารถ         
จองได)้ ลอดผ่านอุโมงคซ์ากุระระยะทางราว 300 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่        
จากต้นสดๆ ได้ตามอัธยาศัย และพิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อัน้ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)        
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ อาชิโนะมากิออนเซน็ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Ashinomaki Onsen Okawaso หรือเทียบเท่า 
http://www.ookawaso.co.jp/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต์ ** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
 

วนัท่ีสาม อาชิโนะมากิออนเซน็ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูค ุ– ระบายสีตุ๊กตาววัแดง 
ปราสาทสึรกุะ (ชมด้านใน) – เทน็โดะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม หมู่บ้านโบราณโออุจิจูค ุเป็นหมู่บา้นโบราณญี่ปุ่ นสมยัเอโดะ ถูกสรา้งเมื่อ
หลายร้อยปีก่อน ซึ่งเป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ       
เรียงรายกันสองฝั ่งกินระยะทางประมาณ  500 เมตร  โดยรวมมีบ้ าน โบราณ
ประมาณ 40–50 หลัง เมื่อพ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นเขต
อนุรกัษ์สิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาติ  ซึ่งในปัจจุบนัหมู่บ้านโบราณหลายหลงัใน
โออุชิจูกุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก  ร้านค้าขายสินค้า
พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่กัแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้ให้ท่านได้ทดลอง ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง ตุ๊กตาน าโชคและเป็นของฝาก       
ของจงัหวดัฟุกุชมิะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ (ชมด้านใน) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 

ปราสาทนกกระเรยีน เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดั
ฟุคุชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 ภายหลัง      
ถู ก ท าล าย ใน ปี ค .ศ .1874 แ ล ะบู รณ ะให ม่           
ใหง้ดงามแบบดัง้เดมิ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

http://www.ookawaso.co.jp/


 
 

ที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาทยิ่งสวยงามเกินบรรยาย และเป็นจุดชมซากุระ       
ทีส่วยงามในฤดใูบไมผ้ล ิไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองเทน็โดะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Takinoyu hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.takinoyu.com/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** เซต็อาหารญ่ีปุ่ น ** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีส่ี เทน็โดะ – หมู่บ้านกินซงัออนเซน็ – เซนได – เซนได ไดแคนนอน  
  จดุท่ีตัง้ปราสาทอาโอบะ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกินซงัออนเซ็น เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นที่เงยีบสงบในภูเขาของ

จงัหวดัยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรบัปรุงและพัฒนาใหม่          
มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่ นว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่สวยงามที่สุด              
ดว้ยหอ้งพกัแบบเรยีวกงัทีเ่รยีงรายตามสองขา้งทางของแม่น ้า ทีน่ี้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท า
ซรียีญ์ี่ปุ่ นชื่อดงั โอชนิ และ เป็นโมเดลตน้แบบใหก้บัอนิเมะเรื่อง “มติวิญิญาณ (Spirited 
Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทบัใจกับบ้านโบราณ  หรอื ออนเซ็นเท้า
คลายความเมื่อยลา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได น าท่านขอพรให้ส าเร็จ

สมหวงัและโชคดีที่ เซนได ไดแคนนอน  ซึ่งเป็นเทวรูป
เจ้าแม่กวนอมิแห่งเมอืงเซนได ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ที่สูงที่สุด
ในโลก มีความสูง 100 เมตร หรือ 330 ฟุต สร้างเสร็จใน
ปี 1991 ซึ่งในช่วงปี 1991 – 1993 จดัได้ว่าเป็นองค์เจ้าแม่
กวนอมิทีส่งูทีสุ่ดในโลก 

https://www.takinoyu.com/


 
 

น าท่านเดินทางสู่ จุดท่ีตัง้ปราสาทอาโอบะ 
หรอื ปราสาทเซนได ตัง้อยู่บนผาสูงชนัประหนึ่ง
ปราการตามธรรมชาต ิสรา้งโดยดาเทะ มาซามุ
เนะ แม่ทพัผู้ยิง่ใหญ่ น่าเสยีดายที่ปัจจุบนัไม่มี
ตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟ
ไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียง

ก าแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ ์
สวนสาธารณะ และอนุสาวรยีข์องมาซามุเนะบนหลงัมา้ทีห่นัหน้าไปทางเมอืงเซนได 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร –– ล้ิมรสสุก้ียาก้ีปูร้านดงัแห่งเซนไดท่ีปรงุ
แบบพิถีพิถนัให้ท่านได้ล้ิมลอง 

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

วนัท่ีห้า เซนได – มตัสึชิม่า – ลอ่งเรือชมอ่าวมตัสึชิมะ – วดัซุยกนัจิ –  เซนได    
  มิตซุยเอ้าทเ์ลต็ ปารค์ เซนได พอรท์ – ช้อปป้ิงอิจิบงัโจ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มตัสึชิม่า เป็นเมืองทางชายฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได 
อ่าวมตัสชึิม่าได้รบัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่ น ที่มีเกาะ
น้อยใหญ่อยู่ถงึ 300 เกาะ เมื่อ พ.ศ. 2554 จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมอ่าวมตัสึชิม่า 
ชมรอบอ่าวมัตสึชิมะใช้เวลาทัง้หมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่          
เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมตัสชึิม่าได้อย่างเด่นชดักว่า 100 เกาะจากทัง้หมดที่มีอยู่กว่า   
260 เกาะเพลดิเพลนิไปกบัววิทวิทศัน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะทีม่รีปูทรง
แปลกตามองเหน็ราวกบัเป็นนกัรบผูเ้ฝ้าประตูวดั (นิโอจมิะ) เกาะทีม่โีพรงลกัษณะคลา้ย
รปูระฆงั (คาเนะจมิะ) และอื่นๆอกีมากมาย เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม วดัซุยกนัจิ วดัประจ าตระกูลของท่าน ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ เป็นวดัที่
ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติ  และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ          
ของประเทศ วดัแห่งนี้ไดส้ะท้อนความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมตัสชึม่ิาได้เป็น

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


 
 

อย่างดี โดยบรเิวณทางเข้ามถี ้าต่างๆ ที่อดีตเคยเป็นสถานที่ท าสมาธ ิปัจจุบนัเต็มไป
ด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวดัแล้ว ยงัมหี้องครวัคูร ิซึ่งอดีตใช้เป็นที่
ส าหรบัจดัท าอาหาร ทัง้หอหลกั และห้องครวัได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย  
ตรงขา้มหอ้งครวัครู ิเป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑศ์ลิปะซูอกินัจ ิภายในจดัแสดงสมบตัขิองวดั 
รวมถงึประตูบานเลื่อนสไลด์ทองค า และสิง่ประดษิฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไมส้ลกั
เท่าขนาดจรงิของ ซามไูรดาเตะ มาสะมุเนะ สวมชุดเกราะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพิเศษ!! ล้ิมรสหอยนางรมสดใหม่ท่ี  
น ามาปรุงรสแบบพิถีพิถัน อาทิ  หอยนางรมชุปแป้งทอด หอยนางรมย่าง           
อาหารขึ้นช่ือของมตัสึชิม่าท่ีมาเท่ียว 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองเซนได น าท่านช้อปป้ิงที่ มิตซุยเอ้าท์เลต็ ปารค์ เซนได 
พอรท์ (Mitsui Outlet Park Sendai Port) เอา้ท์เลต็ที่ใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคโทโฮกุ ตัง้อยู่
บรเิวณท่าเรอืเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คดัสรรมารวมถึงร้านขายสินค้า       
แบรนด์ดังทัง้ของญี่ปุ่ นกับแบรนด์จากต่างประเทศกว่า 100 ร้านค้า อีกทัง้ยังมีศูนย์
อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ ส าหรบันัง่พกัผ่อนสบายๆ หลงัจากช้อปป้ิง  หรอืจะ
เดนิเล่น ถ่ายรปูววิชงิชา้สวรรคย์กัษ์   

 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่  ย่านช้อปป้ิงอิ จิบังโจ  เป็นแหล่งช้อปป้ิงในใจกลางเมืองเซน

ได ประกอบด้วยถนนช้อปป้ิงหลายสาย จึงได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุด         
ในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนัน้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น            
ช้อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชัน่พวกเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ          
รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหาร 

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

วนัท่ีหก เซนได – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินเซนได เพือ่เตรยีมตวักลบั กรุงเทพฯ 
 

https://www.japanwhere.com/region/miyagi-sendai/
https://www.japanwhere.com/region/miyagi-sendai/
https://www.japanwhere.com/region/tohoku/
https://east-sendai.metropolitan.jp/


 
 

11.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 627 
16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

  



 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  14  –  19  เมษายน   

 
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

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่ องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทาง          

ไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 67,900.- 43,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 61,500.- 39,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 54,500.- 34,800.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 
 

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 โดยมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมคีวามกว้าง+

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

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 



 
 

 
 
 
 

 


