
 

 

 

 

 

 

    TOHOKU FESTIVALTOHOKU FESTIVALTOHOKU FESTIVALTOHOKU FESTIVAL    6D 4N6D 4N6D 4N6D 4N    
             อาโอโมริ – เซนได – โตเกียว  

 

 

 

 
 

 

 

 

    

    

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรม B L D 
วนัที� 1 กรุงเทพฯ – สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้    

วนัที� 2 
สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – สนามบินอาโอโมริ –  

เมืองอาโอโมริ – TANBO ART – เทศกาลเนบุตะมตัสึริ 
   AOMORI HOTEL 

วนัที� 3 

เมืองอาโอโมริ – เมืองอะคติะ – ทะเลสาบทาซาว่า –  

ย่านชุมชนซามูไรคาคุโนะดาเตะ – สวนองุ่น –  

เทศกาลคนัโตะมตัสึริ 
   AKITA VIEW HOTEL 

วนัที� 4 
เมืองอะคติะ – วดัชูซนจ ิ– เมืองเซนได – เซนได ไดคนันอน –  

อจิบิันโจ – เทศกาลทานาบาตะ    SENDAI KOKUSAI HOTEL 

วนัที� 5 
เมืองเซนได – ตลาดเช้าอะไซชิ – นั�งรถไฟชินคนัเซน – โตเกยีว – 

ย่านชินจูก ุ    
KEIO PLAZA HOTEL 

SHINJUKU 

วนัที� 6 โตเกยีว – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  
   

                KE 658 (22.40 – 06.10)        KE 767 (10.05 – 12.25) 

        BKKBKKBKKBKK                        INCINCINCINC                                                                AOJAOJAOJAOJ    
  กรุงเทพฯ        อินชอน                           อาโอโมริ 

        BKKBKKBKKBKK                        INCINCINCINC                                                            NRTNRTNRTNRT    
   กรุงเทพฯ        อินชอน                                  นาริตะ 
 

      KE 651 (18.05 – 21.45)                 KE 704 (13.55 – 16.30) 

 

    03 – 08 สิงหาคม 2562 



 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ – สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ 

20.30 น. พร้อมกนัที�ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั=น 4 เคาน์เตอร์  M สายการบินโคเรียนแอร์  
  พบเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร 
22.40 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที�ยวบินที� KE 658 
 

วนัที�สอง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – สนามบินอาโอโมริ – เมืองอาโอโมริ – TANBO ART –                     

เทศกาลเนบุตะมัตสึริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ (แวะเปลี�ยนเครื�อง) 
10.05 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินอาโอโมริ ประเทศเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที�ยวบินที� KE 767 
12.25 น. เดินทางถึง สนามบินอาโอโมริ ประเทศเทศญี�ปุ่ น นาํทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านชม TANBO ART หรือที�เรียกวา่ ศิลปะบนนาขา้ว คือการวาดภาพโดยการใชน้าขา้วแทนผืนผา้หรือ

กระดาษใชพ้นัธ์ุขา้วแต่ละชนิดแทนสีต่างๆ และมีชาวนาจากแต่ละทอ้งถิ�นนัEนๆ เป็นพูก่นั ร่วมแรงร่วมใจกนั
เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวเพื�อสรรคส์ร้างผลงาน เป็นหนึ�งในงานเทศกาลเลื�องชื�อของประเทศญี�ปุ่น ซึ� งใน 1 ปีจะมี
การจดังานกนัแค่ครัE งเดียวเท่านัEนและรูปภาพที�จดัแสดงก็จะเปลี�ยนไปเรื�อยๆ ภาพศิลปะจากงานเทศกาล
ไดรั้บการออกแบบมาอยา่งละเอียดซบัซอ้นตัEงแต่จุดการลงตน้กลา้แต่ละตน้หรือระยะเวลาขา้วสุก   

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

 จากนัEนนาํทา่นชม เทศกาลเนบุตะมัตสึริ เป็นหนึ�งในเทศกาลที�มีชื�อเสียงของญี�ปุ่น ในงานเทศกาลจะมีการแห่
ตุก๊ตาขนาดมหึมา คอ่ยๆเคลื�อนที�ไปตามถนนในเมือง ขนาดของตุก๊ตานีE มีขนาดถึง 9 x 7 x 5 เมตร ทาํใหทุ้กปี
มีนกัทอ่งเที�ยวจาํนวนกวา่ 2,000,000 คน เดินทางมาจากทั�วญี�ปุ่นเพื�อชมความยิ�งใหญ่ของตุก๊ตาเนบุตะ  

 

 

 



 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ที�พกั AOMORI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

https://www.hotelaomori.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เมืองอาโอโมริ – เมืองอะคิตะ – ทะเลสาบทาซาว่า – ย่านชุมชนซามูไรคาคุโนะดาเตะ – สวนองุ่น –            

เทศกาลคันโตะมัตสึริ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอะคิตะ ตัEงอยูบ่ริเวณภาคโทโฮกุซึ� งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของญี�ปุ่น มีเมือง
หลวงชื�ออะคิตะ ตัEงอยูเ่กือบเหนือสุดของเกาะฮอนชู นาํทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาว่า ตัEงอยูท่างทิศใตข้อง
อุทยานแห่งชาติโทวาดะ-ฮาจิมงัไท เป็นทะเลสาบที�มีภูมิทศัน์ที�สวยงามและยงัคงความเป็นธรรมชาติที�เรียบ
ง่าย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ อีกทัEงยงัเป็นทะเลสาบที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่นอีกดว้ย โดยมี
ความลึกประมาณ 423 เมตร  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ. ภัตตาคาร  

บ่าย           นาํท่านเดินทางสู่ ย่านชุมชนซามูไรคาคุโนะดาเตะ มีชื�อเสียงโด่งดงัในบานะที�เป็นถิ�นฐานของชาวซามูไร
และเคยเป็นที�ตัEงของปราสาทคาคุโนะดาเตะ สิ�งของเก่าแก่มากมายที�กระจดักระจายอยูท่ ั�วเมืองเป็นสิ�งแสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรืองของซามูไรในสมยัก่อน ในปัจจุบนัยงัมีบา้นพกัอาศยัอยูป่ระมาณ 80 หลงัคาเรือนที�ยงัคง
สถาปัตยกรรมซามูไรแบบดัEงเดิมที�เป็นตวัอยา่งที�ดีที�สุดของประเทศญี�ปุ่น จากนัEนนาํท่านเยี�ยมชม สวนองุ่น  
ที�นี�ปลูกแบบอินทรียไ์ร้สารเคมี ปลูกทา่มกลางธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์ส่งผลใหอ้งุ่นมีรสชาติหวานอร่อย  

 



 

 

 

 

 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

 จากนัEนนาํท่านชม เทศกาลคันโตะมัตสึริ หรือเทศกาลเสาโคมไฟ เป็นงานเฉลิมฉลองทานาบาตะ จดัขึEนเป็น
ประจาํทุกปี ไฮไลทข์องงานคือการแสดงทกัษะการทรงตวัที�สมดุลของเสาไมไ้ผค่นัโตะขนาดยาวกบัโคมไฟ
กระดาษที�อยูต่รงปลายเสาดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญ เป็น 1 ใน 3 ของงานเทศกาลที�ยิ�งใหญ่ที�สุดประจาํภูมิภาคโทโฮก ุ 
นําท่านเดินทางสู่ที�พกั AKITA VIEW HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
https://www.viewhotels.co.jp/akita/ 

 
 
 
 
 

  
 
 

วนัที�สี�  เมืองอะคิตะ – วดัชูซนจิ – เมืองเซนได – เซนได ไดคันนอน – อจิิบันโจ – เทศกาลทานาบาตะ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู่ วัดชูซนจิ สร้างขึEนในปลายศตวรรษที� 11 โดยตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชูซึ� งปกครองภูมิภาค
โทโฮคุในสมยันัEน ดว้ยความปรารถนาอนัแรงกลา้ที�อยากให้เมืองสงบสุขปราศจากสงคราม ในปี 1124 จึงมี
การสร้างอาคารสีทองอร่ามขึEน ซึ� งความงดงามนัEนสะกดใจผูม้าเยือนตัEงแต่อดีตต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั      
นําท่ าน เ ดินทาง สู่  เ มือง เซนได  เ ป็น เ มือง ศูนย์กลางทางด้านการเ มืองและเศรษฐกิจของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ถึงแมว้า่เซนไดจะเป็นเมืองใหญ่และทนัสมยั แต่ความกา้วหนา้ในดา้นต่างๆของเมือง
ไดผ้สมผสานกบัธรรมชาติอยา่งไดส้มดุล จากนัEนนาํท่านเดินทางสู่ เซนได ไดคันนอน รูปปัE นเจา้แม่กวนอิม
ขนาดใหญ่ที�ตัEงอยูท่างเหนือของเมืองเซนไดมีความสูง 100 เมตร สามารถเขา้ไปภายในรูปปัE นได ้ภายในแบ่ง
ออกเป็น 12 ชัEนมีพระพุทธรูป 108 องค์ประดิษฐานอยู ่สามารถขึEนลิฟทไ์ปถึงชัEนบนและสามารถมองเห็น
ตัEงแต่ตวัเมืองเซนไดไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก 



 

 

 

 

 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ยา่นถนนช้อปปิE งใจกลางเมืองเซนได อิจิบันโจ เป็นแหล่งช้อปปิE งในใจกลางเมืองเซนได                   
ที�ประกอบดว้ยถนนชอ้ปปิE งหลายสายจึงไดชื้�อวา่เป็นถนนชอ้ปปิE งที�ใหญ่ที�สุดในภูมิภาคโทโฮคุ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

จากนัEนนาํทา่นชม เทศกาลทานาบาตะ จะจดัขึEนในวนัที� 6 เดือนสิงหาคมเป็นประจาํทุกปี ซึ� งเป็นหนึ�งในการ
เฉลิมฉลองเทศกาลที�ยิ�งใหญ่ที�สุดและมีชื�อเสียงมากที�สุดของประเทศญี�ปุ่น (ร่วมกบัเทศกาลคนัโตะมตัสึริ      
ที�เมืองอากิตะ และเทศกาลเนบุตะมตัสึริ ที�เมืองอาโอโมริ ซึ� งเป็น 3 เทศกาลที�ยิ�งใหญ่ประจาํภูมิภาคโทโฮคุ) 
 
นําท่านเดินทางสู่ที�พกั SENDAI KOKUSAI HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
http://www.tobu-skh.co.jp/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

วนัที�ห้า เมืองเซนได – ตลาดเช้าอะไซชิ – นั�งรถไฟชินคันเซน – โตเกยีว – ย่านชินจูก ุ

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าอะไซชิ ของเมืองเซนไดเป็นตลาดขนาดกระทดัรัดแต่คึกคกัเพราะเป็นศูนยร์วม
สินคา้ทอ้งถิ�นมากมาย จนไดรั้บฉายาวา่เป็นครัวของเซนได เช่น ปลาทอ้งถิ�นต่างๆ สินคา้จากทะเลตาม
ฤดูกาล, อาหารทะเลแปรรูป, ผกั ผลไมท้อ้งถิ�นแบบปลอดสารพิษ, ดอกไมต้ามฤดูกาล และเครื�องปรุงรส
ต่างๆ ภายในมีการจดัระเบียบร้านคา้และการดูแลความสะอาดเป็นอยา่งดีทาํใหน่้าเดินสุดๆ  

 



 

 

 

 

 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ. ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่าน นั�งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุนได้ชื�อว่าเป็นรถไฟที�มีความเร็วสูงที�สุดในโลก โดยมี
ความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั�วโมง มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟชินจูกุ นาํท่านสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิE งที�มีชื�อของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซืE อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสืE อผา้นาํสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึง
เครื�องสาํอางสุดฮอทอยา่ง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

 

นําท่านเดินทางสู่ที�พกั KEIO PLAZA HOTEL SHINJUKU หรือระดับเทยีบเท่า 
https://www.keioplaza.co.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�หก โตเกยีว – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
13.55 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศญี�เกาหลีใต ้โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที�ยวบินที� KE 704 
16.30 น.        เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศญี�เกาหลใีต้ (แวะเปลี�ยนเครื�อง) 
18.05 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที�ยวบินที� KE 651 

21.45 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

 



 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี มีเตียง 

เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

3 –  8 สิงหาคม 62 79,000.- 79,000.- 63,900.- 7,300.- 
**ราคานี�รวมตั �วเครื�องบิน 

 

 

 

 

 
 
- การเดินทางในแต่ละครัE งตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตัEงแต่ 15 ท่านขึEนไป บริษทัขอสงวนสิทธิi ในการเลื�อน หรือ

ยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ�ากวา่ 15 ทา่นโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั
ก่อนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกนั
เนื�องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัEงของไทยและประเทศญี�ปุ่น ราคาบตัรโดยสารเครื�องบินและโรงแรม
จะสูงกวา่ปกติ 

- เนื�องจากโรงแรมที�พกัในประเทศญี�ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก  (TWN)  ลูกคา้ที�ตอ้งการห้องพกัแบบเตียงเดียว
พกัคู ่(DBL) บางโรงแรมมีใหบ้ริการโดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมและตอ้งทาํ
การรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที�ก่อนการเดินทางทุกครัE ง) 

- เมื�อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ� งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละ
สิทธิi  ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืนไมว่า่กรณีใดๆทัEงสิEน 

- บริษทัฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได้
เนื�องจากผูเ้ดินทางอาจมีสิ�งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง, ภยัธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, 
ความล่าชา้การเลื�อนหรือยกเลิกเที�ยวบิน และอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเที�ยวเอง 

 
 
 

- ค่าบตัรโดยสารเครื�องบินไป – กลบั ชัEนประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัEน) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามที�ระบุไวเ้ทา่นัEน 

- คา่ภาษีสนามบินและภาษีนํE ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ�มใน
ภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิi ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

- คา่พาหนะรับ-ส่ง และคา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวต่างๆตามรายการที�ระบุไวเ้ทา่นัEน 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื�อนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจํา 

อตัรานี=รวม 



 

 

 

 

 

- คา่โรงแรมที�พกัตามระบุในรายการหรือเทียบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นัEน 
- คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ของ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 
- หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที�ยวคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางไปกลบัพร้อมลูกคา้ 1 ทา่น 
- สมนาคุณทุกทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

 

 

- คา่ทาํหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื�องดื�ม และอาหารที�สั�งเพิ�มเติม

นอกเหนือจากที�บริษทัฯจดัให ้เป็นตน้ 
- คา่นํEาหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํEาหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนดไว ้ 
- คา่ธรรมเนียมในการยื�นวซ่ีาสาํหรับคนต่างชาติ 
- คา่ธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิi ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

 
 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเลื�อนวนัเดินทาง

กลบัทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็น
ผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกบตัรโดยสารไปแลว้นัEน ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัEน กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�บริษทัฯวา่สามารถคืนค่าโดยสารได้
หรือไม ่

- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้งการเปลี�ยนระดบัชัEนที�นั�งจากชัEนประหยดัเป็นชัEนธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะดาํเนินได้ภายหลงั หลงัจากออกบตัรโดยสารกรุ๊ปแล้วเท่านัEน โดยผูโ้ดยสารตอ้งดาํเนินการทุก
ขัEนตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีที�ออกบตัรโดยสารไปแลว้นัEน ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดแ้ละตอ้งการเปลี�ยนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีนีEทาง
บริษทัฯจะทาํการตรวจสอบกบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปลี�ยนชื�อผูโ้ดยสารทา่นอื�นแทนไดห้รือไม่ กรณีถา้
สามารถเปลี�ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที�เกิดขึEนจริงในการเปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ลูกค้าจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
คา่ใชจ่้ายเองทัEงหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองที�นั�ง (LONG LEG) ลูกคา้ที�ประสงคที์�นั�งนีE  ทางลูกคา้ตอ้งชีE แจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์
เช็คอินดว้ยตวัทา่นเองในวนัเดินทางที�สนามบิน 

- ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื�น นํE าหนกักระเป๋าอาจจะถูก
กาํหนดให้ตํ�าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัE งนีE ขึEนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซึ� งผูเ้ดินทางสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัทา่นเอง 

อตัรานี=ไม่รวม 

บัตรโดยสารเครื�องบิน 



 

 

 

 

 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กครัE งที�กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที�ทางบริษทัฯส่งใหเ้พื�อประโยชน์ของตวัท่าน
เอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัEงขาไปและขากลบัไวเ้พื�อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถ
ใชห้างบตัรโดยสารเพื�อยนืยนักบัทางสายการบินได)้ 

 

 

1. ส่งใบจองทวัร์และชําระเงินมดัจาํภายใน 3 วนั นับจากวนัที�จอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน       
เงินมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท 

2. ชาํระคา่ทวัร์ส่วนที�เหลือทัEงหมดล่วงหนา้ 20วนั ก่อนเดินทาง 
3. หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที�เหลือตามกาํหนดวนัดงักวา่ ทางบริษทั ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื�อนไข 

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิi ในการคืนเงินมดัจาํตามเงื�อนไขการยกเลิก 
 
 

1. การเลื�อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางนัEน ต้องแจ้งทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์-เมล์)              
ในวนัทาํการคือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตัEงแต่เวลา 09.00-17.30 น.  

2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ� ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้โดยอยูใ่นช่วงตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯจะดาํเนินการเปลี�ยนชื�อผูโ้ดยสารใหม่ และขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ�มในส่วนค่าเปลี�ยนชื�อบตัร
โดยสาร ทัEงนีEตอ้งไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขบตัรโดยสารที�ไมอ่นุญาตให้เปลี�ยนชื�อและไมอ่นุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

3. (ในกรณียื�นวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการ
พิจารณาวีซ่า ไม่วา่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ� งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัEงหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื�อนไขขัEนตน้ 

 

 
 

 

ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง เกบ็เงิน กรณเีลื�อน หรือ ยกเลิก การเดินทาง หมายเหตุ 
ทางบริษัทฯได้ทําการจองและชําระคา่ใช้จา่ย
ตา่งๆที�เกี�ยวข้องกบัรายการทอ่งเที�ยวตา่งๆไว้
ลว่งหน้า กบัทางสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร 
และคา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆ เมื�อทา่นตกลงชําระ
เงินให้กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือวา่ทา่นยอมรับ
เงื�อนไขการเดินทางที�ระบไุว้ทั )งหมด 

 <   10 วนั เกบ็คา่ทวัร์ทัEงหมด 100% 
11-15 วนั               เกบ็คา่ทวัร์ 50% 
16-30 วนั               เกบ็คา่มดัจาํทัEงหมด 100% 
35-45 วนั               เกบ็คา่มดัจาํ 50% 
> 45 วนั               คืนเงินทัEงหมด 

การชําระเงิน 

การเลื�อน /ยกเลกิ 


