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TOKYO - SENDAI 

เที่ยวโตเกียว เซนได 7 วัน 5 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี กำหนดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

วนัที1่ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ โดยสายการบนิ 
TG642 23:55 – 07:40, NH808 00:30 – 08:25 สนามบนิ

ฮาเนะดะ โดยสายการบนิ TG682 23:15 – 06:55, 

NH850 22:50 – 06:30  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

วนัที2่ 
สนามบนินารติะ or สนามบนิฮาเนะดะ – วัดอาซากสุะ –    
โตเกยีว สกายทร ี(ถ่ายภาพดา้นลา่ง) – แมน่ ้าสมุดิะ

(ลอ่งเรอื) - ชอ้ปป้ิงฮาราจูก ุor ชนิจูก ุ

 

- L D 
TOKYO METRO CROW 

PLAZA HOTEL                     

หรอื เทยีบเท่า 

วนัที3่ 
พระใหญ่อชุคิ ุไดบสุส ึ- ฟกุชุมิะ – ตลาดปลานากะมนิา

โตะ – สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ 
B L D 

FUKUSHIMA ONSEN OR 

KORIYAMA ONSEN 
HOTEL หรอื เทยีบเท่า 

วนัที4่ สวนผลไม ้(ตามฤด)ู – วัดชซูนจ ิ(วัดทอง) – ฮานามาก ิ B L D 
HANAMAKI ONSEN 

HOTEL หรอื เทยีบเท่า 

วนัที5่ ปลอ่งภเูขาไฟซาโอะ – ปราสาทอาโอบะ – เทวรูปเจา้

แม่กวนอมิ – ชอ้ปป้ิง มติสยุ เอา้ทเ์ล็ท   
B 

 

L 

 

D  
SANDAI METRO CROW 

PLAZA HOTEL            
หรอื เทยีบเท่า 

วนัที6่ 
ชอ้ปป้ิงย่านอจิบิงัโจ – ครสิ โรส                                                                       
วนันีอ้สิระท ัง้วนั ไมร่วมคา่พาหนะ - แตม่มีคัคุเทศกใ์หบ้รกิาร B - - 

SANDAI METRO CROW 
PLAZA HOTEL            

หรอื เทยีบเท่า 

วนัที7่ สนามบนิเซนได – สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ 
TG627 11:15 – 16:05   

B - - - 



พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าท่ีรอต้อนรับ และโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง นำท่านผ่าน

ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย เพื่อออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน TG642 

23:55 – 07:40, NH808 00:30 – 08:25 สนามบินฮาเนะดะ โดยสายการบิน TG682 23:15 – 

06:55, NH850 22:50 – 06:30 

เดินทางถึงสนามบินนาริตะ หรือ สนามบินฮาเนะดะ นำทุกท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร รับสัมภาระกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ โตเกียว 

วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ 

นอกจากนั้นภายในวัดอยู่ที่โคมไฟยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด 

และภายในวัดยังมีเครื่องรางให้ท่านได้ซื้อกลับฝากครอบครัว คนรู้จัก หรือพกเก็บไว้เองก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

โตเกียว สกายทรี นำท่านเก็บภาพประทับใจด้านล่าง กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว หอส่ง

สัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 643 เมตร ถูกสร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรม

และวิศวะกรรมท่ีทันสมัย  

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนะดะ or สนามบินนาริตะ 

วันท่ี 2 สนามบินนาริตะ or สนามบินฮาเนะดะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายภาพด้านล่าง) 

– ทะเลสาบสุมิดะ (ล่องเรือ) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ or ชินจูกุ 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวนับเปน็ (เมืองแห่งน้ำ) ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำซุ

มิดะ แม่น้ำทามะ หรือแม่น้ำอาราคาว่า ท่ีนี่มีการพัฒนาอุตสาหากรรมขนส่งทางแม่น้ำขึ้นมาต้ังแต่ใน

อดีตจนเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองแห่งน้ำเลยทีเดียว โดยในปัจจุบันก็ยังคงมีระบบขนส่ง

สาธารณะท่ีสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นเมืองแห่งแม่น้ำของโตเกียวด้วย นั่นก็คือ เรือสำราญ เรือกล

ไฟนำเที่ยวเมืองโตเกียว เสน่ห์ของเรือสำราญที่มอบประสบการณ์ดื่มด่ำกับเมืองโตเกียวที่คุ้นเคยใน

มุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชินจูกุ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำในโตเกียว แหล่งรวมร้านกินดื่มและ

ร้านอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื ่อในแห่งเดียวกัน ในครั้งนี ้เราจะมาแนะนำวิธีการ

เดินทาง, แหล่งท่องเท่ียวและแหล่งช้อปป้ิงขึ้นช่ือ รวมถึงข้อมูลร้านอาหาร 

ฮาราจูกุ แหล่งช้อปปิ้งและศูนย์รวมแฟชั่นสุดเก๋ของเหล่าวัยรุ่นญี่ปุ่น อยู่ไม่ไกลจากชิบูย่าและชินจูกุ 

ทันทีที่เดินออกมาจากสถานีรถไฟก็จะพบกับผู้คนที่แต่งตัวด้วยแฟชั่นหลากหลาย ทั้งสีสด สีพาสเทล 

โมโนโทน ไม่ก็มาแนวกอธิคไปจนถึงโลลิต้าเลย แฟช่ันน่ารักๆสไตล์คาวาอี้ก็มีต้นกำเนิดอยู่ท่ีฮาราจูกุ 

 

 

 

 

 

 

 

    

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  TOKYO METRO CROW PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS 

 

 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จจนได้เวลาอันสมควรนำทุกท่าน เดินทางสู่ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ ใน

ปีค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืน ท่ีหล่อจากทองสัมฤทธิ์

ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร ภายในองค์พระพุทธรูปนั้นคุณสามารถพบกับประสบการณ์

ต่างๆมากมาย เช่น การนั่งเขียนบทสวดมนต์ นิทรรศการจัดแสดงการสร้างพระพุทธรูปไดบุทสึ มีส่วน

จัดแสดงหัวนิ้วโป้งจำลองของพระพุทธรูปไดบุทสึ การทัศนาข้างในพระพุทธรูปไดบุทสึ บริเวณพระ

อุระขององค์พระเป็นจุดชมวิวท่ีสูงจากพื้น 85 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดฟูกูชิมะ เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ต้ังอยู่บริเวณภาคโทโฮกุบนเกาะฮนชู เมืองหลักอยูท่ี

เมืองฟูกูชิมะ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญคือ บริเวณตามชายฝั่งทะเลมีการตกปลาและมี

อาหารทะเล มีการผลิตพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและเจาะจงที่อุตสาหกรรมที่กำเนิดพลังปรมาณู มี

อุตสาหกรรมหนักอยู่หลายแห่ง จังหวัดฟูกูชิมะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

ซอฟต์แวร์ และเด่นในด้านอาหารทะเล 

ตลาดปลานากะมินาโตะ ตลาดปลาแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตลาดปลาท่ีขายของสดและในราคาท่ี

ถูก จึงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก และถ้าหากไม่ได้ซื้อปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับ

การล้ิมรสชาติอาหารทะเลสดได้ท่ีร้านอาหารและบาร์ซูชิสายพาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 3 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - ฟุกุชิมะ – ตลาดปลานากะมินาโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ต้ังอยู่ท่ีชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก สามารถชมดอกไม้สีสันสวยงามได้ตลอดท้ัง 

4 ฤดูที่ประกอบไปด้วยดอก Nemophila Narcissus และ Tulip ในฤดูใบไม้ผลิ จากนั้นจะเป็นดอก 

Poppy และดอกกุหลาบในต้นฤดูร้อน ต่อด้วย Kochia และ Cosmos ในฤดูใบไม้ร่วง ปิดท้ายด้วย 

Ice Tulip ในฤดูหนาว นอกจากนี้ยังสามารถนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ท่ีอยู่เหนือทะเล 100 เมตรเพื่อ

ชมทิวทัศน์ และเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก “Pleasure Garden” ที่มีมากกว่า 25 ชนิด รวมถึง

เพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติ  

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเข้าท่ีพักเพื่อพักผ่อน กับการแช่น้ำแร่ญี่ปุ่น จากออนเซ็นธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  FUKUSHIMA ONSEN OR KORIYAMA ONSEN HOTEL    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

สวนผลไม้ ขึ้นช่ือในทุกๆ เทศกาล ในแต่ละฤดูผลไม้ ก็จะให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกันออกไปและผลไม้เป็น

ส่ิงท่ีทุกคนคุ้นชินกัน ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาล กระเช้าผลไม้ ของฝากท่ีระลึก นำทุกท่านเพลิดเพลินไป

กับการเดินเล่น ชม ชิม ภายในสวนแอปเป้ิล เชอรี่ สตอเบอรี่ ส้ม พลับ ได้อย่างจุใจ  

หลังจากดื่มด่ำกับบรรยากาศ และลิ่มรสหอมหวานของผลไม้แล้ว ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเข้าท่ี

พักเพื่อพักผ่อน กับการแช่น้ำแร่ญี่ปุ่น จากออนเซ็นธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 4 สวนผลไม้ (ตามฤดู) – วัดชูซนจิ (วัดทอง) – ฮานามากิ 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วัดซูซนจ ิ(วัดทอง) ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2011 นอกจากตัววิหารหลัก

แล้วยังมีอาคารอีกน่าสนใจอีกหลายแห่ง แต่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นพิเศษก็คือ วิหารทองคอนจิคิโด ปิด

ทองคำเปลวรอบวิหารอย่างงดงามโดยอิงตามความเช่ือเรื่องแดนสุขาวดี สร้างด้วยคำบัญชาจากโอชูฟู

จิวาระ ผุู้ครองดินแดนในช่วงศตวรรษท่ี 12 อาคารคงจิคิโด สร้างเสร็จในปี 1124 เป็นอาคารแห่งเดียว

ของวัดจูซนจิท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 12 และท่ียังคงสภาพเดิมอยู่ได้ อาคารโถงเล็กสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้อ

มิตา เนียวไร (พระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่างท่ีไม่ส้ินสุด) นอกจากหลังคาแล้ว บริเวณอื่นจะถูกเคลือบด้วย

ทองท้ังภายนอกและภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

ฮานามาก ิเป็นเมืองในจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2005 คาดว่ามีจำนวนประชากรประมาณ 

106,414 คน ฮานามากิเป็นเมืองบ้านเกิดของ เค็นจิ มิยาซาวะ กวีช่ือดังในสมัยโชวะ 

ค่ำ  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  HANAMAKI ONSEN HOTEL OR SIMILAR CLASS   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จจนได้เวลาอันสมควรนำทุกท่าน เดินทางสู่ ปล่องภูเขาไฟซาโอะ ภูเขา

ซาโอะ เป็นหนึ่งใน 100 ภูเขาที่โด่งดังในญี่ปุ่น ซาโอะเป็นภูเขาไฟอยู่ระหว่างจังหวัดยามากาตะและ

จังหวัดมิยางิในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเสน่ห์ของท่ีนี่คือ มีทะเลสาบปล่องภูเขาไฟท่ีช่ือว่า “Okama”หรือท่ี

เรียกว่า “Five Color Pond”เพราะน้ำจะเปลี่ยนสีตามสภาพอากาศ อยู่ในปล่องภูเขาไฟที่เกิดจาก

การระเบิดของภูเขาไฟในยุค 1720 ทะเลสาบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 360 เมตร (1,200 ฟุต) และลึก 

60 เมตร (200 ฟุต) และเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวที่สำคัญของจังหวัดยามากาตะ 

 

 

 

 

 

วันท่ี 5 ปล่องภูเขาไฟซาโอะ – ปราสาทอาโอบะ – เทวรูปเจ้าแม่กวนอิม – ช้อปปิ้ง มิตสุย เอ้าท์เล็ท   



ปราสาทอาโอบะ ปัจจุบันเหลือเพียงซากเมือง อารยธรรมท่ียังคงกล่ินอาย และหลงเหลือไว้ ปราสาท

อาโอบะ สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางศักดินา Date Masamune สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือก

สร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุค

ศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทำให้ปัจจุบัน

เหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม 

สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ประวัติศาสตร์

ของปราสาทอาโอบะ ซึ่งอาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทที่เคยมีอยู่ในสมัยเอโดะ ภายในจัดแสดง

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และโรงละครแสดงภาพยนตร์สั้นๆ เกี่ยวกับปราสาท พิพิธภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ 

ราคานี้ไม่รวมราคาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คนล่ะ 700 เยน หลังจากชมรอบๆ ปราสาทอาโอบะแล้ว นำ

ทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเซนได เพื่อเข้าท่ีพักและพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

Sendai Daikannon เทวรูปใหญ่เจ้าแม่กวนอิม (พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์) ซึ่งมองเห็นได้จากทาง

เหนือของใจกลางเมือง Sendai มีความสูง 100 เมตรเหนือพื้นดิน และลึก 21 เมตรใต้พื้นดิน ท่าน

สามรถเข้าไปภายในและมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองและมหาสมุทรแปซิฟิกได้ สามารถชม

ทิวทัศน์ด้านบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิตสุย เอ้าท์เล็ท Mitsui Outlet Park Sendai Port คือ เอา้ท์เล็ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮกุ ต้ังอยู่

บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดังทั้งของ

ญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกท้ังยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องด่ืม คาเฟ่ 

สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปป้ิง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์ยักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  SANDAI METRO CROW PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ จนได้เวลาอันสมควร อิสระแก่ทุกท่านในการออกไปเดินช้อปปิ้ง 

เที ่ยวชมเมืองในสไตล์ส่วนตัวของทุกท่าน ดื่มด่ำกับบรรยากาศ กลิ่นไอเมืองหลวงเซนได ช้อปปิ้ง 

สินค้าแบรนด์เนมช้ันนำนานาชาติ อาหารท่ีหลาหหลาย สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง 

ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ หรือ ถนนคริส และย่านช้อปปิ้งยอดฮิตของขึ้นชื่อต่างๆ ในเมืองเซนได ผู้คน 

พ่อค้าแม่ขายที่อบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มเป็นอีกมนต์เสน่ห์ ของเมืองสุดน่ารักอย่างเมืองเซนได ถนน    

ช้อปป้ิง Ichibancho & Clis road ถนนสายช้อปปิ้งใจกลางเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ 

แบ่งเป็นเส้นทางช้อปถึง 2 เส้นมาบรรจบกันในลักษณะตัว T ถนนช้อปป้ิงท้ังสองสายนี้ เป็นศูนย์รวม

ร้านค้า ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านเส้ือผ้า รองเท้า ฯลฯ ร้านค้าเริ่มเปิดต้ังแต่ 10:00-

21:00 น. (แล้วแต่ร้าน) 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาของท่าน 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก  SANDAI METRO CROW PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS    

วันท่ี 6 วันนี้อิสระท้ังวัน ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ – คริส โรส   



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

จนได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนได เหินฟ้า สู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน

การบินไทย TG627 11:15 – 16:05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................ขอบพระคุณทกุท่านที่วางใจใหเ้ราดูแลทา่นตลอดการเดินทาง...................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 7  สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูม ิ



กำหนดการเดินทาง 

***กิจกรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
***การเดินทางข้ันต่ำ 20 ท่าน ข้ึนไป หากต่ำกว่ากำหนดซึ่งอยู่ในอัตราที่ไม่ต่ำจนเกินไปยังสามารถออกกรุ๊ปได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและนโยบายของบริษัท*** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวแบบกรุ๊ป ช้ันประหยัด โดยสายการบิน FULL SERVICE รวมค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน สัมภาระน้ำหนัก

ได้ไม่เกิน 23+7 กิโลกรัม/ต่อเท่ียว กรณีไม่ใช้ต๋ัวของกรุ๊ป ส่วนลดเร่ิมต้นที่ 18,000 บาท 

2. ค่าห้องพักคู่ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม (พักเด่ียวเพิ่มตามท่ีระบุ) 

3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม 

 4. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  

 5. ค่าพาหนะในการเดินทางพร้อมนำทัศนาจรตลอดเส้นทาง 

 6. ไม่บังคับทิปไกด์ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินออกให้ในนามบริษัท 

2. ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม สำหรับการบินไทยช้ันประหยัด 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องด่ืม อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  

หมายเหตุ 
 1. COMMISSION FOR AGENT 3,000 บาท ส่ง 20 ท่านขึ้นไป/กรุ๊ป จะได้คอมมิชช่ัน 3,000 + 500 บาท 

 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อันนอกเหนอืการควบคุมของบริษัท อาทิ การ

ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล ฯลฯ ทั้งสิ้น  

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

4 STARS (ทา่นละ) ราคา พกัเดีย่ว 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ เร ิม่ตน้ 65,900 – 71,900 บาท 10,500 บาท 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  มเีตยีง เร ิม่ตน้ 63,900 – 69,900 บาท  10,500 บาท 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง เร ิม่ตน้ 61,900 – 67,900 บาท 10,500 บาท 


