
 

 

 

Code: IZ02-ZSDJ02-JPN-Sen-Ais-Fuk-53TG-Feb-Mar-35-37-A1009 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ที ่4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพือ่

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

23.59 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงเซนได ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG626 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเซนได - ปราสาทสรึงุะ - เมอืงไอส ุ- หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ– ทะเลสาบอนิาวะชโิระ – เมอืง

ฟุกชุมิะ - ออิอน มอลล ์

07.40 น.   ถงึ เมอืงเซนได ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ น าท่านชมบริเวณภายนอก ปราสาทสรึุงะ หรือ ปราสาทนก

กระเรยีน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว  ้ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็น

สญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามทัซ ึตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคุ

โระคะวะ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาท

เสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ ปราสาทแห่งนี้ ถอื

เป็นอนุสรณ์สถานทีย่งัทิง้รอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง 

ณ สถานทีน่ี ้(ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ 410 เยน) 

 



 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุบา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุเอโดะถูกสรา้ง

เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิ

ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การ

คมนาคมยงัไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชิ

โมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณ

หลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง 

รา้นอาหารและที่พักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 

ลา้นคนตอ่ปี (ไมร่วมคา่เขา้ชม โออจุจิคู ุมะชนิะม ิเท็นจคิงั ทา่นละ 250 เยน) 

 

จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบอนิาวะชโิระ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 

4 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ทีเ่มืองอนิะวะชโิระ ใจกลางของจังหวัดฟคุุชมิะ และเป็นทางเขา้สู่อุทยาน

แหง่ชาตบินัได อะซะฮ ี ซึง่เป็นเทอืกเขาทีม่ชี ือ่เสยีงในแถบนี้  ทะเลสาบอนิะวะชโิระเกดิจากการระเบดิ

ของภเูขาไฟ ท าใหน้ ้ามลีักษณะของธาตุทีเ่ป็นกรดจนสิง่มชีวีติไมส่ามารถอาศัยอยูใ่ตน้ ้าได ้สง่ผลใหน้ ้า

ใสจนไดรั้บขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค”์ โดยเฉพาะฤดูหนาวทีเ่ราจะไดเ้ห็นภาพทวิเขา

หมิะสลับซบัซอ้นปรากฏบนผวิน ้าใส อกีทัง้สามารถพบเห็นฝูงหงสไ์ดต้ัง้แต่พฤศจกิายน – เมษายนของ

ทกุปี ภาพของฝงูหงสนั์บรอ้ยตัวทีล่อยอยูเ่หนอืผวิน ้าจงึเป็นภาพทีคุ่น้ตาของทะเลสาบแหง่นี้ 

 



 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ ออิอน มอลล ์ซ ึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญีปุ่่ น 

มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กนั ไมว่า่จะเป็นโซนเครือ่งซ าอางค ์ของใชเ้ด็ก ของ

เล่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามัญประจ าบา้นหรอืแมก้ระทั่งผลไมส้ดๆจากไร่ของญีปุ่่ นก็มจี าหน่าย

ทีน่ีด่ว้ยเชน่กนั  พเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ ซึง่เป็นรา้นยอด

ฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดยีว    

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

พกัที ่ โรงแรม HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรอืระดบัเดยีวกนั    

 

วนัทีส่าม      หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอก - ภูเขาซาโอะ (น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า) - อสิระเลน่สก ีณ ซาโอะ สก ีออนเซ็น 

เซนได – กนิซงัออนเซน - ชอ้ปป้ิง ณ ถนนคลสิโรด 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ (มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสนัุก

จิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีทีญ่ีปุ่่ นนัน้เชือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้ง่สารของ Inari Okami เทพเจา้

ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทัง้ แพะ แกะ 

กระตา่ย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดทีม่จี ิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชมความ

น่ารัก ขนฟตูัวนุ่มของสุนัขจิง้จอกตามอัธยาศัย ขอ้ควรระวงั เนื่องจากสุนัขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง 

แตบ่างตัวยงัมสีญัชาตญิาณเดมิอยู ่ดังนัน้ ควรปฏบิตัติามคู่มอืการท่องเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่องหมูบ่า้น

แจกใหอ้ยา่งเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรอืสัมผัสตัวสนัุขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีห่รอือยูใ่น

สายตาเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  



 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาซาโอะ เป็นภเูขาไฟทีต่ัง้อยูเ่ป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง Yamagata กับ 

Miyagi ของภมูภิาคโทโฮค ุทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจดุหมายปลายทางหลักของนักท่องเทีย่ว

ในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทัง้ปี น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ ที่จะพาคุณไต่จาก

ดา้นล่างของเขาซาโอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ (รวมค่าขึน้กระเชา้) ในชว่งฤดูหนาวหมิะจะปกคลุมทั่ว

พืน้ทีเ่ป็นสขีาวโพลน ชมปีศาจหมิะ หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกว่า จูเฮยีว ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสม

ของหมิะทีต่กลงมาจนกอ่ตัวเป็นรปูรา่งตา่งๆ พออยูร่วมๆ กนั ดรูาวคลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคนืยงั

มกีารเปิดไฟไลทอ์พัเพิม่ความสวยงามอกีดว้ย  

 

จากนัน้อสิระใหท้่านเล่นสก ีณ ซาโอะ ออนเซนสกรีสีอรท์ เป็นหนึง่ในสถานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น 

ลานสกขีนาดใหญ่ทีม่กีจิกรรมใหเ้ล่นหลากหลายเหมาะทัง้กับผูท้ีม่ทีักษะ หรอืผูท้ีไ่มเ่คยเล่นสกมีากอ่น 

ที่นี่โด่งดังดว้ยคุณภาพของหมิะที่ละเอียดเบาราวผงแป้ง หรือที่เรียกว่าพาวเดอร์สโนว์ (powder 



 

 

 

snow) ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุดและอุปกรณ์ส าหรบัลานสก ี(***หมายเหตุ ลานสก ีอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากในวนัทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยตอ่การชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงั

สถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไปเลน่สกทีีอ่ ืน่ทดแทนดว้ยเชน่กนั) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กนิซงัออนเซน ซึง่เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นทีเ่งยีบสงบในภเูขาของจังหวัดยามากา

ตะ ซึง่เดมิเป็นพืน้ทีร่อบเหมอืงแรเ่งนิทีไ่ดป้รับปรุงและพัฒนาใหม ่มชีือ่เสยีงเป็นอันดับตน้ๆของประเทศ

ญีปุ่่ นวา่เป็นเมอืงออนเซนทีส่วยงามทีส่ดุดว้ยหอ้งพักแบบเรยีวกังทีเ่รยีงรายตามสองขา้งทางของแมน่ ้า 

ใจกลางเมอืงกนิซงัออนเซน ถกูจัดใหเ้ป็นเขตเดนิเทา้เท่านัน้ เนื่องจากถนนแคบ และไมม่ทีีส่ าหรับจอด

รถ จงึท าใหเ้มอืงแห่งนี้เงยีบสงบมากขึน้ โดยเฉพาะชว่งเย็น เรยีวกังต่างเปิดไฟสสีม้สว่างดว้ยตะเกยีง

กา๊ซ และในฤดหูนาวทัศนยีภาพก็จะดสูวยงามขึน้ดว้ยหมิะตามทางเดนิและหลังคา  ดา้นหลังของเมอืงยงั

มนี ้าตกสูง 22 เมตร ทีฐ่านของน ้าตกเคยเป็นหนึง่ในทางเขา้เหมอืงเงนิทีถู่กสรา้งขึน้มานานกว่า 500 ปี

แลว้ ท าหนา้ทีเ่ป็นทางเขา้หลักในสมัยตน้เอโดะ นักท่องเที่ยวสามารถเดนิเขา้ชมอโุมงคภ์ายในไดไ้กล

ประมาณ 20 เมตรเทา่นัน้ 

 



 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เซนได  เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาด

ใหญท่ีส่ดุของภมูภิาคโทโฮคไุดรั้บฉายาวา่ เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมอืงที่

เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมสีถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม 

หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อกีมากมาย จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงถนนค

ลสิโรด ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรอื

ฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศนูยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอน  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั โรงแรม MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั   หลงัเช็คอนิเขา้ทีพ่กัใหท้า่นได้

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและ

ชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ซากปราสาทเซนได - รปูปัน้ไดแคนนอน - วดัโกไดโดะ – ชอ้ปป้ิงมติซุย เอา้ทเ์ล็ท  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามว่า ดาเตะ 

มาซามเูนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกนัเมอืง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้า ภเูขาและป่าซึง่ยังคงอดุม

สมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจบุนัเหลอืเพยีงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนัน้ไดรั้บการบรูณะขึน้ใหม่

อกีครัง้ จากท าเลทีต่ัง้ของบรเิวณปราสาท ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงามของเมอืงเซนได (ไม่

รวมคา่เขา้ชมพพิธิภณัฑท์า่นละ 700 เยน) 

 

จากนัน้น าท่านชม รูปปั้นไดแคนนอน  หรอืเจา้แมก่วนอมิ ทีเ่ซนได เป็นหนึง่ในสบิรูปปั้นทีส่งูทีส่ดุใน

โลก รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูท่างเหนือของเมอืงเซนไดมคีวามสงู 100 เมตร สามารถเขา้

ไปภายในรปูปัน้ได ้ภายในทีแ่บง่ออกเป็น 12 ชัน้มพีระพทุธรปู 108 องคป์ระดษิฐานอยู ่สามารถขึน้ลฟิท์

ไปถงึชัน้บน และสามารถมองเห็นตัง้แต่ตัวเมอืงเซนไดไปจนถงึมหาสมทุรแปซฟิิก (ไมร่วมคา่ขึน่ลฟิท์

ทา่นละ 500 เยน) 



 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ วดัโกไดโดะ เป็นพระอโุบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกบัทา่เรอืมตัสชึมิะ เนือ่งจากตัง้อยูใ่นต าแหน่ง

ทีโ่ดดเดน่ ท าใหว้ัดแหง่นีก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมตัสชึมิะ ถกูสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐาน

ของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่กอ่ตัง้โดยพระสงฆท์ีก่อ่ตัง้วัดซอูกิันจ ิโดยรูปปั้นจะถูกน ามาใหป้ระชาชนได ้

ชมกันทุกๆ 33 ปี   อาคารปัจจุบันไดรั้บการบูรณะฟ้ืนฟขูึน้ในปี 1604 โดยขุนนางทอ้งถิน่ Date 

Masamune ดา้นนอกอาคารตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลักเล็กๆรูป 12 นักษัตรตามปฏทินิจันทรคต ิโดย

แบ่งเป็นดา้นละ 3 นักษัตร โชคดทีีใ่นเหตุการณ์สนึามแิละแผ่นดนิไหวปี 2011 วัดโกไดโดะไม่ไดรั้บ

ความเสยีหายใดใด 

 



 

 

 

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัแหล่งรวมพล

ของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani, 

Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึ

อปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ี

Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  โรงแรม MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั    

 

วนัทีห่า้         สนามบนิไซนได - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิเซนได เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

11.15 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพ ฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG627 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

16.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

  
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่12

ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

08 – 12 กมุภาพนัธ ์ 2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 35,999 33,999 32,999 8,000 23,999 

29 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 35,999 33,999 32,999 8,000 23,999 

07 – 11 มนีาคม 2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 37,999 35,999 34,999 8,000 25,999 

บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 



 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่น
การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 11,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ 

คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่
เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 11,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 



 

 

 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ ิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


