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MUSH195175
วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบิ นเซนได

19.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ
่ ริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

23.59 น.

วันที่สอง

สนามบิ นเซนได – ซาโอะ – นัง่ กระเช้าชมปี ศาจหิ มะ (Snow Monsters)
กิ นซังออนเซ็น – เซนได – Sendai Pageant of Starlight

07.40 น.

เดินทางถึง สนามบิ นเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ เพื่อ นั ง่ กระเช้ าชมปี ศาจหิ มะ
(ขึ้นอยู่กบ
ั สภาพอากาศ) ความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พ ดั พาหิมะมาปก
คลุมต้นสนจานวนมาก เกาะเป็ นผลึกน้ าแข็งก่อตัวเป็ นรูปร่างเหมือนปี ศาจในชุดขาวจึง
ทาให้ถูกกล่าวขวัญกันว่าเป็ น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ กิ นซังออนเซ็น เป็ นเมืองน้ าพุร้อนที่เงียบสงบของเมืองยามากาตะ
ซึง่ เดิมเป็ นพืน้ ทีร่ อบเหมืองแร่เงินทีไ่ ด้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีช่อื เสียงเป็ นอันดับต้นๆ
ของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็ นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียง
นอกจ่ากนี้ ท่ีน้ี ยงั เป็ น สถานที่ถ่ ายท าซีรยี ์ญ่ีปุ่นชื่อดัง โอชิน เป็ นโมเดลต้น แบบให้ก ับ
อนิ เมะเรื่อ ง “มิติว ิญ ญาณ (Spirited Away)” อีก ด้ว ย และให้ท่ านได้เดิน เล่น เก็บ ภาพ
ประทับใจกับบ้านโบราณ หรือออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า หลังจากนัน้ เดินทางสู่
เมืองเซนได เพื่อ ชม งานประดับ ไฟ Sendai Pageant of Starlight เป็ น สัญ ลักษณ์
ของฤดูหนาวแห่งเมืองเซนไดที่จะจัดขึ้นบริเวณถนนโจเซนจิโดริ โดยมีต้นเคยาขิกว่า
160 ต้น ที่เรีย งรายตลอดถนนทัง้ สายจะถู ก ประดับ ไปด้ว ยดวงไฟกว่า 600,000 ดวง
แสดงแสงสีอนั น่าตื่นตระการตา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่ านได้ล้มิ รสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยมเต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่ค ดั สรรมา
อย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิรฟ
์ พร้อม
น้ าจิม้ รสเด็ด และซอฟดริง้ แบบไม่อนั ้
นําท่านเข้าสู่ที่พกั METROPOLITANT SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://east-sendai.metropolitan.jp/

เที่ยง
บ่าย

คํา่

MUSH195175
วันที่สาม

เซนได–ปราสาทอาโอบะ(ชมวิ วเมืองเซนได)–หมู่บ้านสุนัขจิ้ งจอกซาโอะ
อะดาตาระ สกีรีสอร์ท (Snow Tube+Snow Sled)–อิ นาวะชิ โระ–ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตัง้ อยู่บนผาสูงชัน สร้างโดย
ดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทพ
ั ผูย้ งิ่ ใหญ่ ปจั จุบนั ไม่มตี วั ปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจาก
ถู ก ไฟไหม้ และระเบิด ในช่ วงสงคราม จึงเหลือ เพีย งก าแพงหิน ขนาดใหญ่ และป้ อม
ปราการที่ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ มีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุ สาวรียข์ องมาซา
มุเนะบนหลังม้าที่หนั หน้ าไปทางเมืองเซนได จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนั ข
จิ้ งจอกซาโอะ ตัง้ อยู่ใกล้กบั เมืองชิโรอิชใิ นภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิ ดให้เข้าชมตัง้ แต่
ปี ค.ศ.1990 ภายในหมู่บ้านมีสตั ว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว และสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์
ทีว่ งิ่ ไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ท่านสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชดิ
และสามารถป้อนอาหารและอุม้ สุนขั จิง้ จอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิม่ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ป้ิ งย่างและเลือกสรรอาหารได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อสันใน
เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่ หมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ตามใจชอบ เพื่อ
มาย่ างบนกระทะร้อนพร้อ มน้ าจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ ยงั มีซู ชิ อุ ด้งร้อน พร้อ มของ
หวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศกรีม ให้เลือกอย่างจุใจ
น าท่ า นเดิน ทางสู่ อะดาตาระ สกี รี ส อร์ท เพื่อ ร่ ว มสนุ ก กับ กิจ กรรมบนลานหิม ะ
มากมาย ได้แก่ Snow Tube , Snow Sled ** สาหรับท่านทีต่ อ้ งการเช่าอุปกรณ์สกี จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ** จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ นาวะชิ โระ
นําท่านเข้าสู่ที่พกั LISTLE INAWASHIROHOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.listel-inawashiro.jp/
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

เที่ยง

บ่าย

คํา่

วันที่สี่

อิ นาวะชิ โระ – เมืองไอสุวะคะมัตสึ – ปราสาทสึรกุ ะ – จุดชมวิ วรถไฟสาย
ทาดามิ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจค
ู ุ – คิ นูกาว่า – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองไอสึ วากะมัต สึ เพื่อ ชม ปราสาทสึ รุกะ สถานที่แห่ งนี้ ได้ถู ก
ฟื้ นฟูขน้ึ มาใหม่ดว้ ยคอนกรีต ในปี ค.ศ.1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.2011 หลังคาเดิมซึ่ง
เป็ นสีเ ทากลับ กลายเป็ นสีแ ดง เป็ นเอกลัก ษณ์ ไ ม่ ซ้ า กับ ปราสาทแห่ ง อื่ น ในญี่ ปุ่ น
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาท และขึน้ ไปยังชัน้ บนสุดเพื่อชมวิวของเมือง

MUSH195175

เที่ยง
บ่าย

คํา่

เบื้องล่าง และชมพิพธิ ภัณฑ์เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ของปราสาท และวิถชี วี ติ ของเหล่ า
ซามูไรในยุคก่อนได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิน ทางสู่ จุด ชมวิ ว รถไฟสายทาดามิ คือ เส้น ทางรถไฟที่เชื่อ มต่ อ ระหว่ าง
สถานี Aizu-Wakamatsuจังหวัดฟุคุชมิ ะ และสถานี Koide จังหวัดนีงาตะ ได้ช่อื ว่า เป็ น
เส้นทางรถไฟสาหรับชมทิวทัศน์ ธรรมชาติ ในฤดูหนาวที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่งในญี่ปุ่น
โดยจุดชมวิวรถไฟสายทาดามิจะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึน้ ไปเท่านัน้ (ใช้เวลาเดิน
ประมาณ 15-30 นาที) จากนัน้ นาท่านสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ เป็ นเมืองบนเส้นทางการค้า
อาอิซุ นิ ชิไคโดะ ซึ่งเชื่อมต่ อเมืองอิซุ กบ
ั นิ ก โก้ในช่ วงสมัย เอโดะ ป จั จุบ ัน นี้ บ้านสไตล์
ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร และ
บ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมีโ่ ซบะ และปลาเทร้าต์ย่าง อาคาร
รัฐบาลเก่าฮอนจิน ตัง้ อยู่บนถนนสายหลักของเมือง ซึ่งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์เปิ ดให้ประชาชน
เข้าชม
นําท่านเข้าสู่ที่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.kinugawa.co.jp/plaza/
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

วันที่ห้า

คิ นูกาว่า – สะพานชิ นเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สะพานชิ นเคียว ซึ่งมีความหมายว่า สะพานศักดิ ์สิทธิ ์ รูปแบบของ
สะพานชินเคียวเป็ นสะพานไม้โค้งแบบโบราณทาด้วยสีแดงด้านหลังสะพานเป็ นวิวภูเขา
ั่
อีกฝงของสะพานติ
ดถนน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมจะเห็นต้นไม้สแี ดงเหลือง
เขียวสลับกับเป็ นฉากหลัง จากนัน้ นาท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็ นศาลเจ้าลัท ธิ
ชินโตทีส่ ร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์สถานในการราลึกถึงโชกุนลาดับที่ 1 ของรัฐบาลทหาร
ในยุคเอโดะ ซึง่ คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ภายในประกอบด้วยอาคารทัง้ หมด 42 หลัง
นอกจากนัน้ ทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชัน้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1650
โดยชัน้ แรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัด
จากนัน้ คือศาลาไม้เก่าอันมีรป
ู สลักทีม่ ชี ่อื เสียงอย่างมาก เป็ นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทาง เมืองโตเกียว อปปิ้ งต่อ ณ ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งทีม่ ชี ่อื เสียง
ของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบ
รนด์เนม อุป กรณ์ อิเล็กทรอนิก ส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้าน าสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่น

เที่ยง
บ่าย

MUSH195175

คํา่

อย่าง โอนิทสึกะไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสาอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO
KOSE SK-II ฯลฯ
*** ร้านขายของบางร้านจะหยุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ***
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ ! เต็มอิ่มกับปิ้ งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้ อวัวเลิศ รสระดับ พรีเมี่ย ม ขาปู
ยักษ์พร้อมเมนูอ่นื ๆ อีกมากมาย และซอฟดริง้ ไม่อนั ้
นําท่านเข้าสู่ที่พกั THE B ASAKUSA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.ishinhotels.com/theb/asakusa/

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – ฮาราจูก ุ
โอไดบะ (ถ่ายภาพกับเทพีเสรีภาพและสะพานสายรุ้ง) – ห้างไดเวอร์ซิตี้
นาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านชม วัดอาซะกุซ่า เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคาที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเทีย่ วชมความยิง่ ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยักษ์ท่มี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร จากนัน้ นาท่านสู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายรูปคู่กบ
ั
Tokyo Sky Tree แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว เปิ ด ให้บริการอย่างเป็ น
ทางการเมื่อ วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็ น หอส่งสัญ ญาณโทรทัศ น์ และวิท ยุ ระบบ
ดิจิตอลแห่ งใหม่ ซึ่งแต่เดิมใช้หอคอยโตเกียวทาวเวอร์ท่มี ีความสูง 333 เมตร แต่ใน
ั บนั ความสูงไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณ เนื่องจากในมหานครโตเกียวมีตกึ สูงเป็ น
ปจจุ
จานวนมาก ทาให้ส่งสัญญาณไม่สะดวก จึงได้สร้างหอคอยแห่งนี้มารองรับแทนด้วยมี
ความสูงถึง 634 เมตร สามารถส่งสัญญาณได้ท ั ่วทัง้ ภูมภิ าค
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ั ่ ายของถนน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ย่านฮาราจุกุ บนถนน Takeshita ทางด้านฝงซ้
เรีย งรายไปด้ว ยร้านค้าที่ท ัน สมัย หลายร้านมีท ัง้ ร้านค้าเสื้อ ผ้าแฟชั ่น ,ร้านเครปและ
ร้า นอาหาร Fast food จากนั น้ น าท่ า นเดิน ทางสู่ ย่ า นโอไดบะ สร้า งขึ้น เป็ น แหล่ ง
ช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รบั การปรับปรุงให้มชี ่อื เสียงและเป็ นที่
นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นาท่านถ่ายภาพกับ สะพานสายรุ้ง เป็ นสะพานที่เชื่อม
เกาะโอไดบะกับโตเกียวแผ่นดินใหญ่ ตอนกลางคืนจะมีการเปิ ดไฟสวยงาม และ เทพี
ั ้ าลองเทพีเสรีภ าพอัน โด่ งดังที่ต งั ้ อยู่ด้า นหน้ าสะพาน
เสรีภ าพแห่ ง โอไดบะ รูป ป นจ
สายรุง้ ทาให้มองดูหลอกตาเหมือนกับว่ามีขนาดใหญ่เท่าของจริง หลังจากนัน้ เดินทาง
สู่ ห้ างไดเวอร์ซิ ตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชั ่น ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่
ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสาหรับผู้ท่ชี ่น
ื ชอบหุ่นยนต์กนั ดัม้ ที่น่ีมหี ุ่นยนต์กนั ดัม้

เที่ยง
บ่าย
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คํา่

วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง
บ่าย

17.30 น.
22.30 น.

รุ่น RX-0 ยูนิ ค อร์น ซึ่งมีข นาดใหญ่ มีความสูงเกือ บ 20 เมตรคอยต้อนรับ ท่ านอยู่ ได้
เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองนาริ ตะ
*** ร้านขายของบางร้านจะหยุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ***
รับประทานอาหารกลางคํา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
https://gardennarita.com/

โตเกี ยว – ชิ ซุ ย พรี เมี่ ย ม เอ้ า ท์เล็ต – ห้ างอิ อ อน – สนามบิ น นาริ ต ะ –
กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านช้อปปิ้ ง ชิ ซุย พรีเมี่ยม เอ้ าท์เล็ต เป็ นเอาท์เล็ทที่เพิง่ เปิ ดเมื่อปี 2013 อยู่ใกล้
กับสนามบินนาริตะ ภายในมีร้านค้าที่เป็ นแบรนด์ทงั ้ จากญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ มี
ร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้านค้า
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้ งของเมืองนาริตะที่ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้ างอิ ออน
เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสือ้ ผ้าแฟชั ่น นาสมัย
กระเป๋า รองเท้า เครื่องสาอางค์ ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
เป็ นต้น ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง :

ธันวาคม 26 – 01 ม.ค. 63

อัตราค่าบริ การท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง
เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
78,900.70,900.63,500.11,900.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
54,500.48,900.43,900.11,900.-
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หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทําการจองทัวร์และชําระค่ามัดจํา
-

การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจานวนผู้ร่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวน
สิท ธิ ์ในการเลื่อ น หรือ ยกเลิก การเดิน ทางหากคณะทัวร์มีผู้เดิน ทางต่ ากว่ า 10 ท่ าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง

-

-

โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญีป
่ ุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
เนื่ องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลู กค้าที่ต้อ งการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

-

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
บริษัท ฯไม่ รบ
ั ผิด ชอบต่ อ การถู ก ปฏิเสธหรือ ห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้ เดิน ทางได้เนื่ อ งจากผู้ เดิน ทางอาจมีส ิ่ง ผิด กฎหมาย เอกสารเดิน ทางไม่
ถู ก ต้ อ ง, ภัย ธรรมชาติ , การประท้ ว ง, การก่ อ จลาจล, ความล่ าช้า การเลื่อ นหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
-

-

ค่าตั ๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท
่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่าโรงแรมทีพ
่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้

-

ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

-

เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จากัด
-

หัวหน้ าทัวร์ผู้มป
ี ระสบการณ์ นาเที่ยวคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดิน ทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
บริการน้ าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
-

ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต

MUSH195175
-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ ั ่งเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสาหรับคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง

ตั ๋วเครื่องบิ น
-

-

-

-

-

-

-

-

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นั ่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษท
ั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
และในกรณี ลู ก ค้ายกเลิก การเดิน ทาง แต่ ท างบริษัท ฯได้ด าเนิ น การออกตั ๋วไปแล้ว นัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลีย่ นระดับชัน้ ที่นั ่งจากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดาเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้โดยสาร
ต้องดาเนินการทุกขันตอนด้
้
วยตัวท่านเอง
ในกรณี ท่ีอ อกตั ๋วเครื่อ งบิน ไปแล้วลู ก ค้าไม่ ส ามารถเดิน ทางได้ และต้ องการเปลี่ย นตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ีทางบริษท
ั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
สายการบินไทยสามารถสารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าทีป
่ ระสงค์นั ่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
สายการบิน ไทยก าหนดให้น้ าหนัก กระเป๋ าเดิน ทางไม่ เกิน 30 ก.ก. ส่ว นกระเป๋ าใบเล็ก ที่
สามารถนาขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องน้ าหนักและจานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
ในบางรายการทัว ร์ ที่ต้ อ งเดิน ทางด้ว ยสายการบิน ภายในประเทศ หรือ สายการบิน อื่น
น้ าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
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กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท
่ี างบริษท
ั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

