ขอนำท่ ำนเหิรฟ้ ำท่ องเที่ยว “ประเทศญี่ปุ่น 06 วัน 04 คืน”
ดินแดนอำทิตย์ อุทยั และนักรบซำมูไรหลำกหลำยด้ วยวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี (WINTER WONDERLAND)
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทยอินเตอร์ (TG)

วันอังคำรที่ 10 ธ.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ – เซนได
21.00 น.
พร้ อมกั น ที่ ส นามบิ น สุว รรณภู มิ หน้ า เคาน์ เตอร์ เช็ ค อิ น ชัน้ ทัศ นาจร สำยกำรบิ น ไทย
อินเตอร์ (TG) GATE 2 COUNTER C ผ่านขันตอนการเช็
้
คอิ นโดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก
แก่ทา่ น
23.50 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได ประเทศญี่ปนุ่ โดย TG – 626
***พักค้ างคืนบนเครื่ องบิน***
วันพุธที่ 11 ธ.ค. 62 (2)
เซนได – กินซังออนเซน – ล่ องเรือแม่ นำ้ โมกำมิ – ยะมะกะตะ
07.30 น.
ถึงสนามบินสนามบินเซนได ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธีการ
ศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว แวะเปลีย่ นเครื่ องที่สนามบิน
เช้ า
นาท่านสู่ หมู่บ้านสุดโรแมนติก GINZAN ONSEN หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติ
ยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บ้านนี ้เดิมที เป็ นหมู่บ้านเหมืองแร่ มาก่อน หลังปิ ดการทาเหมืองไป ก็กลายมาเป็ น
หมู่บ้านออนเซ็นอย่างเดียว ได้ รับความนิยมทังจากคนไทยและต่
้
างชาติ บรรยากาศหมู่บ้านที่เหมือนหลุดมาจาก
สมัยเอโดะ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ล่ องเรือในแม่ นำ้ โมกำมิ (MOGAMI RIVER) เป็ นแม่น ้าสายหลักของจังหวัดยามากา
ตะ ในอดี ต ไม่ มี ถ นน แม่ น า้ จึ ง เป็ นเส้ น ทางการขนส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น เช่ น ดอกค าฝอยและข้ าวไป
ยัง OSAKA และ EDO (TOKYO) ระหว่างล่องเรื อจะขับร้ องเพลงที่แต่งโดยกวีที่มีชื่อเสียงในยุคนันไปด้
้ วย ในยุค
ปั จจุบนั ได้ รือ้ ฟื น้ วัฒนธรรมการล่องเรื อขึ ้นมาใหม่อีกครัง้ โดยการแล่นเรื อจะใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง

จากนัน้ เรามาตามรอยละคร “ดั่งดวงหฤทัย” เวอร์ ชนั่ ใหม่ที่กาลังจะมีกาหนดฉายทางไทยทีวีสี
ช่อง 3 เร็ วๆ นี ้ซึง่ ถ่ายทากันที่ BUNSHOKAN อาคารอิฐสถาปั ตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ของอังกฤษ ก่อสร้ างขึ ้นใน
ปี ไทโชที่ 5(ค.ศ. 1916) ซึง่ แต่เดิมในอดีตถูกใช้ เป็ นศาลาว่าการจังหวัด และหอประชุมสภาในปี โชวะที่ 59 (ค.ศ.
1984) ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของประเทศญี่ ปนุ่ ตลอดระยะเวลานับ 10 ปี
ตังแต่
้ ปีโชวะที่ 61 ได้ มีการอนุรักษ์ และบูรณะอาคารให้ เหมือนของเดิมมากที่สดุ ใกล้ ๆ กันนันคื
้ อ ปรำสำทยำมำ
กะตะ และสวนคำโจ (KAJO PARK) สวนสาธารณะที่เป็ นที่นิมยมในทุกฤดู

ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่า ให้ ท่านได้ ลองแช่ออนเซน การแช่น ้าแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ ปนุ่ ถือเป็ นวัฒนธรรมของชาวญี่ ปนุ่ ที่
นิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญี่ ปนเชื
ุ่ ่อว่าการแช่น ้าร้ อนนันนอกจากจะท
้
าให้ เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ ว ยัง
ทาให้ ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้ วย
พักที่ TAKAMIYA HOTEL LECENT
หรื อเทียบเท่า
วันพฤหัสฯที่ 12 ธ.ค. 62 (3) ยะมะกะตะ – กระเช้ ำขึน้ สู่ ยอดเขำ ZAO (SNOW MONSTER) - ตุ๊กตำ
โคเคชิ – ที่รำบสูงอุระบันได
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
วันนี ้เราจะไปดู ปี ศำจนำ้ แข็งกัน (SNOW MONSTER) โดยนาท่านขึ ้นกระเช้ าไปสูย่ อดเขาซา
โอะ (MT. ZAO ROPEWAY) เพื่อชมปี ศาจน ้าแข็ง (ICE MONSTER หรื อภาษาญี่ ปุ่นเรี ยกว่า จุเฮี ยว JUHYO)
เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากลมเย็นบวกกับปริ มาณหิมะที่ตกจนเป็ นเกร็ ดน ้าแข็งเกาะอยู่ตามใบต้ น
สน จนกลายเป็ นรูปร่างคล้ ายกับมนุษย์หิมะ
**กำรเกิดปี ศำจนำ้ แข็ง SNOW MONSTER ขึน้ อยู่กับสภำพอำหำศและปริ มำณหิมะในแต่ ละฤดูกำล**

นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหนึง่ ในประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ตังอยู
้ ใ่ น
ภูมิภาคโทโฮคุ (TOHOKU) จุดเด่นของจังหวัดนี ้ที่ทาให้ ใครๆ ก็หลงรักก็นา่ จะเป็ นเพราะที่นี่มีการผสมผสานที่ลง
ตัวระหว่างธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์ กบั วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่ของญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ที่จังหวัดแห่งนี ้ก็
ยังมีอากาศที่บริ สทุ ธิ์ มีความสงบในแบบที่เราไม่อาจหาได้ จากในเมืองใหญ่ๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ทดลองทาตุ๊กตาโคเคชิฉบับออริ จินลั ที่มีเพียงตัวเดียวในโลกกันดีกว่า กล่าวกันว่าตุ๊กตาโคเคชิ
(KOKESHI DOLL) ที่ เราได้ เพ้ น ท์ เองนั น้ มั ก จะมี สีห น้ า อารมณ์ ออกมาเหมื อ นกับ เจ้ า ตัว คนเพ้ น ท์ อ ย่ างน่ า
ประหลาดใจ หากได้ ลองแล้ วจะต้ องติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตำโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้ ดงเดิ
ั้ ม
ของญี่ปนุ่ ที่มีหวั กลมลาตัวทรงกระบอก มีลายเพ้ นท์ใบหน้ าและลวดลายต่างๆ

แล้ วนาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ที่ ที่รำบสูงอูระบันได(Urabandai) เป็ นบ่อน ้าทางทิศเหนือของ
ภูเขาบันได(Mount Bandai) ซึ่งเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวกลางแจ้ งที่นิยมแห่งหนึ่ง มี ทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ
เส้ นทางเดินป่ าและปี นเขามากมายเหมาะแก่การท่องเที่ยวในฤดูร้อน และเล่นสกีในฤดูหนาว
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารค่ า ให้ ท่ า นได้ ลองแช่ อ อนเซน การแช่ น า้ แร่ ร้ อนธรรมชาติ ข องญี่ ปุ่ น ถื อ เป็ น
วัฒนธรรมของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญี่ ปนเชื
ุ่ ่อว่าการแช่น ้าร้ อ นนันนอกจากจะท
้
าให้
เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ ว ยังทาให้ ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้ วย
พักที่ URABANDAI LAKE RESORT
หรื อเทียบเท่า
วันศุกร์ ท่ ี 13 ธ.ค. 62 (4)
ที่รำบสูงอุระบันได – ทะเลสำบอินะวะชิโระ – วัดเอ็นโซจิ –– จุดชมวิว
สะพำนไดอิจิเคียวเรียว – เมืองไอซุ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านแวะชม ทะเลสำบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตังอยู
้ บ่ ริ เวณใจกลางจังหวัด
ฟุกุชิม ะ (FUKUSHIMA) ประเทศญี่ ปุ่น ในช่วงฤดูหนาวที่ จะมี ฝูงหงส์จานวนมากอพยพมาริ ม ทะเลสาบ แม้
อากาศจะหนาวจัดมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระนันใหญ่
้
เป็ นอันดับสีใ่ นประเทศญี่ ปนุ่ และมีภาพสะท้ อน
ของภูเขาบันไดปรากฏอยูบ่ นผิวน ้าด้ วย ความสวยงามนี ้ทาให้ เป็ นที่ร้ ู จกั กันในชื่อ "กระจกแห่งสวรรค์

จากนันน
้ าท่านสู่ วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึง่ ในวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดฟุกชุ ิมะ โดยวัดแห่งนี ้เป็ น
วัดที่สร้ างขึ ้นมาตังแต่
้ 1,200 ปี ก่อนและสร้ างขึ ้นจากไม้ ทงหมด
ั้
นอกจากนี ้วัดแห่งนี ้ยังตังอยู
้ ่บนเนินเขาเล็กๆ ที่มี
ทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น ้า TADAMI (ทาดามิ) ได้ แบบพาโนรามา รวมทังยั
้ งเป็ นสถานที่ที่ให้ กาเนิด
มาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจ้ าวัวแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ให้ ทา่ นได้ ลองรับประทานข้ าวหน้ าหมูทอดสูตร
ยานาอิสอุ ันแสนอร่อย ด้ วยเนื ้อหมูคาโตกรอบนอกนุม่ ในเนื ้อฉ่า กับข้ าวสวยร้ อนๆ ราดด้ วยซ้ อสสูตรพิเศษแบบ
ฉบับยานาอิสรุ สชาดไม่เหมือนใคร
บ่าย
ไฮไลท์ สำหรับกำรชมรถไฟสำยทำดำมิท่ ที ่ ำนไม่ ควรพลำด
นาท่านสูบ่ ริ เวณ จุดชมวิวรถไฟสำย TADAMI LINE วิวสะพำน DAIICHI KYOURYOU นัน้
ถือเป็ นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงเป็ นอันดับต้ นๆ ของจังหวัด FUKUSHIMA และในแต่ละวันนันจะมี
้
นกั ท่องเที่ยวและ
ช่างภาพชาวญี่ ปุ่นจานวนมากมาดูความสวยงามของรถไฟขณะที่กาลังวิ่งบนสะพานโดยมีแม่น ้าที่กว้ างใหญ่
และภูเขาที่สมบูรณ์เป็ นฉากอยูด่ ้ านหลัง

แน่นอนท่านต้ องฝึ กกาลังขาในการเดินขึ ้นไปยังจุ ดชมวิวแห่งนี ้ ซึ่งรถไฟจะมาเป็ นเวลา (รอบ
14.25 น. – 14.28 น. หรื อ 15.54 น. – 15.57 น.) เพี ย งเท่ า นั น้ !!! หลั ง จำกออกก ำลั ง กำยกั น แล้ ว เรำ
สมนำคุณท่ ำนด้ วยกำรแจกไอศกรี มCHARCOAL ท่ ำนละ 01 แท่ งให้ ได้ ลิม้ ชิมรสให้ หำยเหนื่ อยกันอีก
ด้ วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารค่ า ให้ ท่ า นได้ ลองแช่ อ อนเซน การแช่ น า้ แร่ ร้ อนธรรมชาติ ข องญี่ ปุ่ น ถื อ เป็ น
วัฒนธรรมของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญี่ ปนเชื
ุ่ ่อว่าการแช่น ้าร้ อ นนันนอกจากจะท
้
าให้
เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ ว ยังทาให้ ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้ วย
พักที่ AIZU KOUGEN HOTEL
หรื อเทียบเท่า
วันเสำร์ ท่ ี 14 ธ.ค. 62 (5)
เมืองไอซุ –ปรำสำทสึรุงะ – หมู่บ้ำนโบรำณโออุจิจูคุ – โอคำวะโซ
ZAO FOX VILLAGE – เซนได
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านชม หนึ่งในปราสาทที่เก่า แก่ของประเทศญี่ ปุ่น “ปรำสำท TSURUGA (ซึรุกะ) หรื อ
ปราสาทนกกระเรี ยน” ปราสาทแห่งนี ้เป็ นปราสาทที่มีความเกี่ยวข้ องกับซามูไรกลุม่ เสือขาว BYAKKOTAI ซามูไร
กลุม่ สุดท้ ายของประเทศญี่ปนุ่

นาท่านสู่ หมู่บ้ำนญี่ ปุ่นโบรำณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บ้านญี่ ปุ่นที่มี ความสวยงาม
มาก และที่นี่คือสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่แม้ แต่คนญี่ปนยั
ุ่ งมาเที่ยวเป็ นจานวนมาก โดยประวัติคร่าวๆ ของหมู่บ้านนี ้ก็
คือ ในสมัยเอโดะ ถนนเส้ นที่ผ่านหน้ าหมู่บ้านแห่งนี ้ถื อเป็ นเส้ นทางหลักในการคมนาคมและการค้ าที่เชื่ อมต่อ
ระหว่างอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมือ งอิ ไมชิ (IMAICHI) ดังนันหมู
้ ่บ้านแห่งนี จ้ ึงกลายเป็ นแหล่งที่ พัก
ระหว่างทางที่ได้ รับความนิยมมาก เพราะเป็ นสถานที่ที่มีครบทังอาหารและที
้
่พกั **หากท่านมีเวลา สามารถลอง
ชิมโซบะต้ นหอม ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน**

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
พาท่านไปสัมผัสความน่ารักของบรรดาเข้ าขนฟูกนั อย่างใกล้ ชิดก็ไม่ควรพลาดหมู่บ้านสุนขั
จิ ้งจอกซาโอะ (ZAO KITSUNE MURA/ZAO FOX VILLAGE) มีอาณาบริ เวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอา
สุนกั จิ ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ซึง่ ที่นี ้เปิ ดให้ เข้ าชมยาวนานตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1990 ที่ญี่ปนุ่ นันเชื
้ ่อว่า
จิ ้งจอกเป็ นผู้สง่ สารของ INARI OKAMI เทพเจ้ าชินโตด้ านความอุดมสมบูรณ์

เย็น
นาท่านเข้ าสู่ เมืองเซนได (SENDAI) เป็ นเมื อ งใหญ่ และทันสมัย แต่ความก้ าวหน้ าในด้ าน
ต่างๆของเมืองได้ ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างได้ สมดุล แม่น ้าฮิโรเซะที่ไหลผ่านกลาง เมื องเซนได และ ต้ นเค
ยะขิที่เขียวชอุ่มเป็ นแนวตลอดถนน เป็ นทิวทัศน์ที่สวยงามที่นา่ สนใจ ถนนที่มีต้นไม้ เรี ยงราย และ สวนสาธารณะ
ใจกลางเมือง ที่เต็มไปด้ วยสีเขียว ทาให้ เซนไดได้ สมญาว่าเป็ นเมืองแห่งต้ นไม้
นาท่านแวะชม(จากภายนอก) ซำกปรำสำทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรื อ ที่ เรี ย กว่า “AOBA
CASTLE (青葉城)” เนื่องจากว่าตัวปราสาทจริ งๆ นันได้
้ ถกู ทาลายไปแล้ วและไม่ได้ มีการสร้ างขึ ้นใหม่เหมือนกับ
ปราสาทบางแห่งของญี่ปนุ่ ที่นี่จึงมีเพียงลานกว้ างๆ แต่บนหินแต่ละจุดนันก็
้ มีแผ่นเหล็กสลักบอกว่าตอนนี ้เราอยู่
ห้ องไหนของปราสาทในสมัยก่อน
แวะถ่ า ยรู ป อนุ สำวรี ย์ ของท่ ำน ไดเมี ยว (ต าแหน่ ง เจ้ าเมื อ งในสมั ย ก่ อ น) DATE
MASAMUNE (伊達 政宗) ผู้มี ฉายาว่า ‘มังกรตาเดีย ว’ เรี ย กว่าเป็ น คนที่ มี ความสนใจทางด้ านการทูต และ
เทคโนโลยี ของชาติ ตะวัน ตกเป็ นอย่างมาก ซึ่งที่นี่ เราจะได้ ช มวิ วทิ วทัศ น์ ของเมื อ งเซนไดแบบพาโนรามิ ก ที่
สวยงาม

นาท่านเข้ าสู่ แหล่ งช้ อปปิ ้ งอิ จิบั น โจ ก็ ยังมี ต้นไม้ ครอบคลุมอยู่ ห้ างแห่งนี ้ครอบคลุมการ
เชื่ อมต่อของถนนหลายเส้ นทางในย่านดาวน์ ทาวน์ กินพื ้นที่รูปตัว T ตลอดถนนอิจิบันโจ(ICHIBANCHO)และ
ถนนชูโอโดริ (CHUO DORI) ซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่สดุ ของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้ วยร้ านค้ าต่างๆ เช่น ร้ าน 100
เยน, แอปเปิ ล้ สโตร์ , ร้ านอาหาร ร้ านเสื ้อผ้ า และร้ านจาหน่ายของที่ระลึก เป็ นต้ น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรื อเทียบเท่า

วันอำทิตย์ ท่ ี 15 ธ.ค. 62 (6)
เซนได – กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พกั นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
11.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG – 627
16.05 น.
ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดกำรเดินทำง
กำหนดกำรเดินทำง

10 ธ.ค. – 15 ธ.ค.

ผู ้ใหญ่ พักห ้องละ
2 ท่ำน
รำคำต่อ 01 ท่ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ
12 ปี พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
มีเตียงเสริม

43,900

41,900

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ
พักห ้องเดีย
่ ว เพิม
่
12 ปี พักกับผู ้ใหญ่
ท่ำนละ
2 ท่ำน
ไม่มเี ตียงเสริม
35,900

7,000

เงือ
่ นไขกำรให้บริกำร
้ ไป ถ ้ำผู ้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู ้ ดยสำรจำนวน 20 ท่ำนขึน
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
ขอสงวนสท
่ นแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
2. กำรชำระค่ำบริกำร
2.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000. – บำท
2.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 20 วันก่อนออกเดินทำง
3. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ขอเก็บค่ำมัดจำตัว๋ ท่ำนละ 5,000 บำท
3.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำยทัง้ หมด 100% ของรำคำค่ำทัวร์
่ ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต ้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมัดจำทีน
3.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีอ
่ อกเดินทำงชว่ งเทศกำลวันหยุด เชน
่ ั่ง
่ CHARTER FLIGHT จะไม่มก
กับสำยกำรบิน และค่ำมัดจำทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เชน
ี ำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์
ทัง้ หมด ไม่ว่ำยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้ำเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทำงออก หรือ เข ้ำประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
ิ ธิท
ิ้
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สน
้ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไม่เดินทำงพร ้อม คณะถือ
3.6 เมือ
่ ท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล ้ว ถ ้ำท่ำนงดกำรใชบริ
ิ ธิ์ ไม่อำจเรียกร ้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สน
ิ้
ว่ำท่ำนสละสท
อ ัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
ั ้ ประหยัดพร ้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
2. ค่ำทีพ
่ ักห ้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข ้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
4. เจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ั ภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่ำประกันวินำศภัยเครือ
5. ค่ำน้ ำหนักสม
่ งบินตำมเงือ
่ นไขของแต่ละสำยกำรบินทีม
่ ี
กำรเรียกเก็บ
6. ค่ำประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณี
เกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
อ ัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1. ค่ำทิปม ัคคุเทศก์ คนข ับรถ 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป ค่ำทิปห ัวหน้ำท ัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
ื เดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด ้ำวต่ำงๆ
2. ค่ำทำหนังสอ
้
่ ค่ำอำหำร - เครือ
ั รีด ค่ำ
3. ค่ำใชจ่ำยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเชน
่ งดืม
่ นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซก
ั ท์ เป็ นต ้น
โทรศพ
4. ค่ำภำษี ทก
ุ รำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษี เดินทำง(ถ ้ำมีกำรเรียกเก็บ)
5. ค่ำภำษี น้ ำมัน ทีส
่ ำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
6. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย 3%
ื เดินทำงไทย ได ้รับกำรยกเว ้นวีซำ่ )
ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ชวั่ ครำวเข ้ำประเทศญีป
่ น
ุ่ (สำหรับผู ้ถือหนังสอ

หมำยเหตุ
ิ ธิท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นกำรเดินทำงในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่ำน
ิ ธิก
2. ขอสงวนสท
์ ำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิม
่ หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทำง
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
3. บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
ิ้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำจำกสำยกำรบิ
้
4. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
น, กำรประท ้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสงิ่ ของผิดกฎหมำย ซงึ่ อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
ิ้ หำกเกิดสงิ่ ของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
5. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
โจรกรรม และ อุบัตเิ หตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษัทฯ แล ้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรำยกำรโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้ำ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำร
บิน และรำคำอำจเปลีย
่ นแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั อัตรำแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลเยน

