COURSE 1 - 1

รื่นเริงหรรษาโทโฮคุ 6 วัน 4 คืน
(อิวาเตะ - อาคิตะ - ยามากาตะ - มิยางิ)
โดยสายการบินไทย แบบเช่ าเหมาลา

เดินทาง 10 – 15 เมษายน 2561 (ช่ วงสงกรานต์ )
จุดเด่ นของทัวร์












ชมอุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจวิ าระ สถานที่ถ่ายทําละคร YOSHITSUNE เรื่ องดังของทางช่อง NHK
ชมวิหารทองคําที่สร้ างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่ และเป็ น
สมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปนุ่ ณ วัดชูซอนจิ
ชมทะเลสาบทาซาว่ า ทะเลสาบที่ลกึ และมีขนาดใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่
ชมลําธารสีฟ้า ทิวทัศน์ของเกาะแก่งและหินรูปทรงแปลกประหลาดที่ หุบเขาดาคิกาเอริ
ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปนุ่ ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ
ชมกินซัง ออนเซ็น เมืองนํ ้าพุร้อนสุดแสนโรแมนติก แห่งเดียวของจังหวัดยามากาตะ
ชมวัดยามาเดระ ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และชมวิวบนชันดาดฟ
้
้ าที่มีทิวทัศน์ดีที่สดุ บนหุบเขา
ชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งกว่า 1,200 ต้ น ณ สวนฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ
ช้ อปปิ ง้ จุใจย่ านถนนอิจบิ ันโจ ที่มีร้านค้ าต่างๆ กว่า 100 ร้ านค้ าให้ เลือกซื ้อ
เก็บผลสตรอเบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ พร้ อมลิ ้มรส ผลสตรอเบอรี่ ที่ท่านเก็บเองจากต้ น
อาบนํ ้าแร่ แช่ ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 1 คืน

“พักโรงแรม 4 ดาว และมีอาหารให้ ครบทุกมือ้ ”
“รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ แล้ ว”
รายการทัวร์
11 เม.ย. อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ – วัดชูซอนจิ
12 เม.ย. ทะเลสาบทาซาว่า – หุบเขาดาคิกาเอริ – ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ
13 เม.ย. กินซัง ออนเซ็น – วัดยามาเดระ – เมืองเซนได – อิสระช้ อปปิ ง้ ย่านถนนอิจิบนั โจ และย่าน Sendai Station
14 เม.ย. ปราสาทอาโอบะ – เมืองโอกาวาระ – ฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ (ชมซากุระ) – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่ )
15 เม.ย. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
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วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61
--:-- น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน
ไทยแบบเช่าเหมาลํา ซึง่ พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ าน
เอกสารและสัมภาระแก่ทา่ น

วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
--:-- น.
--:-- น.

เที่ยง
บ่าย

กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ – ฮานามากิ – อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ –
วัดชูซอนจิ

ออกเดินทางสูส่ นามบินฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
นไทยแบบเช่า
เหมาลํา ด้ วยเที่ยวบินที่ TG ---เดินทางถึงสนามบินฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจ
้
คนเข้ าเมื อ งของประเทศญี่ ปุ่นแล้ ว นํ าท่า น
เดิน ทางสู่ อุ ท ยานมรดกเอซาชิ ฟู จิ ว าระ
(Esashi Fujiwara no Sato) เป็ นอุทยานที่
ได้ รั บ ความนิ ย มในการถ่ า ยทํ า ภาพยนตร์
ละครเรื่ อ งดัง ของช่ อ ง NHK ญี่ ปุ่ น และ
โฆษณาต่างๆ มากมายภายในเป็ นที่ทําการ
รั ฐ บาลตัง้ แต่ส มัย ก่ อ นซึ่ง จะเปิ ดใช้ สํ า หรั บ
เหตุการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ เท่านัน้ ภายหลังได้ ถูกสร้ างขึ ้นมาใหม่โดยจะมีลกั ษณะที่
แตกต่างกันคือ ทางด้ านทิศเหนือมีลักษณะเป็ นแบบศตวรรษที่ 8-9 ส่วนด้ านทิศใต้ มี
ลักษณะเป็ นแบบศตวรรษที่ 12 ในบริ เวณทางด้ านทิศใต้ ทุกท่านจะเห็นตึกสไตล์ราชวงศ์
ถังของจีนด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความสวยงามของวัดชูซอนจิ วัด
ในศาสนาพุท ธนิ ก ายเทนไดที่ เ ก่ า แก่ แ ละมี
ชื่อเสียงแห่ง หนึ่งในประเทศญี่ ปุ่น ซึ่งวัดนี ้
ก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี 850 ตามประวัติศาสตร์ ของ
วัดเล่าว่า วัดชูซอนจิแห่งนี ้ สร้ างขึน้ เพื่อเป็ น
การรํ าลึกถึงดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจาก
สงครามอันยาวนาน โดยแรกเริ่ มที่ก่อสร้ างนันภายในวั
้
ดมีอาคารต่างๆ และเจดีย์มากกว่า
40 หลัง มีพระภิกษุจําพรรษาอยู่ที่นี่มากกว่า 300 รูป จนกระทัง่ เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
อาคารและเจดีย์นับหลายสิบหลังก็ ได้ ถูกทํ าลายลงไป เหลือเพี ยงเท่าที่ เห็นในปั จ จุบัน
เท่านัน้ นอกจากนี ้วัดชูซอนจิยงั คงเป็ นคลังสมบัติของยุคเฮอันที่บอกเล่าถึง สมบัตขิ องชาติ
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และสิ น ทรั พ ย์ ท างวัฒ นธรรมที่ สํ า คัญ กว่ า
3,000 ชนิ ด เช่น คอนจิ คิโ ด หรื อ “วิ ห าร
ทองค า” เป็ นวิ ห ารที่ ตัง้ อยู่บ นเนิ น เขา โดย
วิหารทองคําแห่งนี ้ สร้ างขึ ้นโดยคําสัง่ ของโอชู
ฟูจิวาระ ในปี 1124 สร้ างจากไม้ และส่วน
หนึ่งของหลังคาปกคลุมด้ วยใบไม้ ทองคําทัง้
ด้ านในและด้ านนอกจุดประสงค์หลักของการสร้ างวิหารทองคําแห่งนี ้ก็เพื่ออุทิศให้ กบั อะมิ
ดะ ไนยาอิ ซึง่ วิหารทองคําแห่งนี ้ยังมีลกั ษณะคล้ ายกับศาลาทองคินคะคุจิ แห่งเมืองเกียว
โตอีกด้ วย เพราะตัวอาคารก็ห้ มุ ด้ วยทองคําเหมือนกันนัน่ เอง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Akita View Hotel (- / L / D)

วันพฤหัสบดีท่ ี 12 เม.ย. 61 ทะเลสาบทาซาว่ า – หุบ เขาดาคิ ก าเอริ – เมื อ งคาคุ โ นะ
ดาเตะ – ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําทุกท่านชมความสวยงามของทะเลสาบ
ทาซาว่ า ทะเลสาบที่ ตัง้ อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ข อง
อุทยานแห่งชาติโทวาดะฮาจิมนั ไต ทะเลสาบ
แห่ ง นี ม้ ี ค วามสวยงามและมี ค วามเป็ น
ธรรมชาติอย่างมากเหมาะแก่การมาพักผ่อน
หย่อนใจ ท่านสามารถดื่มดํ่ากับบรรยากาศ
อันสวยงามของทะเลสาบที่ได้ รับการยืนยัน
ว่ามีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศญี่ปนด้
ุ่ วย จากนันนํ
้ าท่านชมหุบเขาดาคิกาเอริ บริ เวณ
สองข้ างหุบเขาจะเต็มไปด้ วยพรรณไม้ นานาชนิด แต่ไฮไลท์สําคัญของหุบเขาแห่งนี ้คือลํา
ธารนํ ้าสีฟ้าสดใส ตัดกับใบไม้ สีเขียวชอุ่ม ยิ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้ กบั หุบเขาแห่งนี เ้ ข้ า
ไปอีก นอกจากหุบเขาแห่งนีจ้ ะเหมาะแก่การชมความสวยงามของธรรมชาติแล้ ว ยัง มี
ทิวทัศน์ ของเกาะแก่ ง หิน รู ป ทรงแปลกประหลาด รวมไปถึง นํ า้ ตกน้ อยใหญ่ ก็ มี ค วาม
สวยงามไม่แพ้ กัน เอกลักษณ์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนัน่ ก็ การเข้ าไปยังหุบเขาดาคิกาเอริ คือ
จะต้ องผ่านสะพานแขวนเก่าแก่คามิ โนะ อิวาฮาชิ เพื่อชมทิวทัศน์อนั สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองคาคุโนดาเตะ ในอดีตเคยเป็ นเมืองแห่งปราสาทคาคุโนดาเตะซึ่งมี
ชื่อเสียงโด่งดังในฐานะที่เป็ นถิ่นฐานของชาวซามูไร ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั จะไม่หลงเหลือ
ภาพของเหล่าซามูไรให้ ได้ เห็นกัน แต่ชื่อเสียงทางด้ านวัฒนธรรมและประเพณี ของชาว
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ซ า มู ไ ร แ ห่ ง นี ้ก็ ทํ า ใ ห้ เ ป็ น ที่ ส น ใ จ แ ก่
นัก ท่ อ งเที่ ย วมากมาย จากนัน้ พาท่ า นชม
ชุ ม ชนซา มู ไรคาคุ โนดาเตะ ที่ ยั ง คง
หลงเหลือ อยู่ในประเทศญี่ ปนเพี
ุ่ ยงไม่กี่แห่ง
มาจนถึงปั จจุบนั นี ้ เป็ นชุมชนที่มีบ้านพักของ
เหล่าครอบครัวซามูไร กว่า 80 หลังคาเรื อน
ตังอยู
้ ภ่ ายในพื ้นที่ที่มีถนนกว้ างขวาง
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Sakata Rich & Garden (B / L / HD)

วันศุกร์ ท่ ี 13 เม.ย. 61
เช้ า

เที่ยง

กินซัง ออนเซ็น – วัดยามาเดระ – เมืองเซนได – ย่ าน
Sendai Station – ถนนอิจบิ ันโจ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านชมกิ นซัง ออนเซ็น เมื องนํา้ พุร้อน
สุดแสนโรแมนติก ของจังหวัดยามากาตะ คือ
แหล่งนํ ้าพุร้อนยอดนิยมที่ยงั คงอนุรักษ์ สภาพ
บ้ านเมืองในสมัยไทโชเมื่อประมาณ 100 ปี
ก่อน ให้ ผ้ คู นที่มาเที่ยวชมได้ เห็นกันอยู่มาจน
ปั จจุบนั มีเรี ยวกังที่สร้ างด้ วยไม้ เรี ยงรายอยู่
ตลอดสองฝั่ ง แม่นํา้ และในยามคํ่าคืนจะมี การจุ ดโคมไฟ มองดูแล้ วสุดแสนโรแมนติก
จากนัน้ นําท่านชมวั ด ยามาเดระ หรื อมี ชื่ อ
ทางการว่า “ริ ชชะคุจิ” (Risshakuji) เป็ นวัด
ของนิก ายเทนได ซึ่ง ตัง้ อยู่บนภูเ ขาทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ของเมื องยามากาตะ
ก่อตังขึ
้ ้นในปี 860 และมีอายุมากกว่า 1,000
ปี เนื่องจากพื ้นที่ของวัดครอบคลุม ไปถึงบน
เนินเขาลาดชัน ทําให้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สวยงามได้ อย่างชัดเจนจุดที่
น่าสนใจเป็ นพิเศษ ได้ แก่ อาคารโกไดโดะ เป็ นชันดาดฟ
้
้ าที่มีวิวทิวทัศน์ดีที่สุดบนหุบเขา
เป็ นอาคารย้ อนยุคในช่วงปี 1700 และยื่นออกไปตรงบริ เวณริ มหน้ าผา และในการที่จะขึ ้น
ไปนัน้ ทุกท่านจะต้ องเดินผ่านบันไดหินกว่าจํานวน 1,000 ขัน้ คนญี่ ปนมี
ุ่ ความเชื่อที่ ว่า
การก้ าวขึ ้นไปแต่ละขันบั
้ นไดนัน้ จะช่วยชะล้ างความโลภ กิเลสและความสกปรกออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเดินทางเข้ าสู่เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆ
ของเมืองเซนไดได้ ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างสมดุล เป็ นเมืองที่มีแม่นํ ้าไหลผ่านกลาง
เมือง อีกทังยั
้ งมีต้นไม้ เรี ยงรายสองฟากถนนมองดูแล้ วเต็มไปด้ วยสีเขียว ทําให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
กันดีในฉายา “เมืองแห่งต้ นไม้ ” นําท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน JR Sendai Station เป็ นสถานีหลัก
ของจังหวัดมิยางิ และเป็ นสถานีที่สําคัญแห่งหนึง่ ของประเทศญี่ปนุ่ เพราะเป็ นจุดเชื่อมต่อ
ของรถไฟที่มาจากหลากหลายภูมิภาค และยังเป็ นจุดเชื่อมต่อรถไฟชินคันเซ็นหลายขบวน
ด้ วยเช่นกัน บริ เ วณรอบๆ สถานี มี ห้างสรรพสิน ค้ า ร้ านขายของฝาก ของที่ ระลึกและ
ร้ านอาหารต่างๆ ให้ ท่านได้ เลือกชม และพา
ท่านช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ถนนอิจิบันโจ เป็ นถนน
คนเดินที่ ตงั ้ อยู่ใจกลางเมื องและมี ชื่อเสี ยง
ของเมืองเซนได เป็ นแหล่ง ช้ อปปิ ้งที่ เต็มไป
ด้ ว ยร้ านค้ า ต่า งๆ มากมาย ให้ ทุก ท่ า นได้
เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม ANA Holiday Inn Sendai (B / L / D)

วันเสาร์ ท่ ี 14 เม.ย. 61
เช้ า

ปราสาทอาโอบะ – เมืองโอกาวาระ – ฮิโตะเมะ เซ็มบง
ซากุระ – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่ )

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําทุกท่านชมปราสาทอาโอบะ หรื อที่ร้ ู จัก
กันอีกชื่อว่า “ปราสาทเซนได” ถูกสร้ างขึ ้นใน
ปี ค.ศ.1600 โดยท่านดาเตะ มาซะมุเนะผู้
ก่ อ ตัง้ เมื อ งเซนได ปราสาทอาโอบะเป็ น
ปราสาทประจําตระกูลดาเตะนานกว่า 200
ปี หลัง จากถูกยึดอํ านาจ ปราสาทได้ ถูกรื อ้
ถอนไปบางส่วนในช่วงปี 1870 ก่อนจะถูกทําลายลงอีกครัง้ จากระเบิดในช่วงสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ปั จจุบนั บริเวณนี ้เป็ นที่ตงของศาลเจ้
ั้
าโกโคขุ และพิพิธภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ ตรง
บริเวณด้ านนอกมีรูปปั น้ ของท่านดาเตะ มาซะมุเนะนัง่ บนหลังม้ าตังเด่
้ นเป็ นสง่า ด้ วยจุด
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

ยุทธศาสตร์ ในสมัยก่อนทําให้ ในปั จจุบนั ที่แห่งนี ้กลายเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเซน
ไดอีกแห่งหนึ่ง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่เมืองโอกาวาระ เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ทางตอนใต้ ของ
จัง หวัด มิ ย างิ โดยมี แ ม่นํ า้ ชิ โ รอิ ชิ ไ หลผ่า น
และยังเป็ นเมืองที่มีสถานที่ชมดอกซากุระที่
สวยงามอี กแห่ง หนึ่ง ในภูมิ ภาคโทโฮคุ ด้วย
นําท่านสู่ฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ สถานที่
ชมดอกซากุระที่มีแม่นํ ้าชิโรอิชิไหลผ่าน และ
ตรงบริ เวณทางเดินสองข้ างทางมีต้นซากุระ
เรี ยงรายเป็ นทิวแถวกว่า 1,200 ต้ น ให้ ท่าน
เดินชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่ง(ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ในช่วง
ฤดูใบไม้ ผลิ (ประมาณกลางเดือนเมษายน ไปจนถึงต้ นเดือนพฤษภาคม) ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านสู่สวนผลไม้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน
กับการเก็ บ สตรอเบอรี่ ที่เรี ยงรายเป็ นทิว
แถวจํ านวนมาก และลองลิ ม้ รส ผลสตรอ
เบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ ที่ ท่านเก็ บเองจากต้ นกัน
ได้ อย่างเต็มอิ่ม พร้ อมกับถ่ายภาพกับต้ นสต
รอเบอรี่ เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย รวมไปถึง
ท่า นใดที่ ต้ อ งการซื อ้ มาไว้ รั บ ประทานเอง
หรื อเป็ นของฝากให้ กบั คนที่บ้านก็สามารถซื ้อกลับไปได้ เช่นกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Shizukuishi Prince Hotel (B / L / HD)
หลังอาหารเชิญท่านอาบนํ ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่าในนํ ้าแร่
นันมี
้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น

วันอาทิตย์ ท่ ี 15 เม.ย. 61 ฮานามากิ – กรุ งเทพฯ
เช้ า
--:-- น.
--:-- น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนําท่านเดินทางสูส่ นามบินฮานามากิ (B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินฮานามากิ โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลํา ด้ วยเที่ยวบิน
ที่ TG ---เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ 2 ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

10 – 15 เม.ย. 61

62,990

62,990

60,990

8,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 30 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 30 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
 อัพเกรดที่น่ ังเป็ นชัน้ ธุรกิจ (Business Class) เพิ่มเงิน 20,000 บาท
 เด็กทารกที่มีอายุไม่ ถงึ 2 ปี อัตราค่ าบริการ 5,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาลํา (ไม่สามารถสะสมไมล์
ได้ )
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสําหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นํา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
นํ ้าหนักหรื อจํานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้ องชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
10. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
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เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 30 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ
เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง
บริ ษัทภายใน 3 วัน (ไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมดหากลูกค้ าไม่ เดินทางไม่ ว่า
กรณีใดๆ เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ)
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้ อ
ว่าการสํารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดําเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง:
กรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรื อค่าทัวร์ ทงหมดหากลู
ั้
กค้ าไม่เดินทางไม่วา่ กรณีใดๆ เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่ ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออก
เมื อ งจากเจ้ าหน้ าที่ ต รวจคนเข้ าเมื อ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ก รมแรงงานทั ้ง จากไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ ใ นการปรั บเปลี่ ยนรายการท่องเที่ ยวตามความเหมาะสม ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ
สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
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6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่
การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และ
ความประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ้ง
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