COURSE 2

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

เดินทาง 10 – 15 เมษายน 2561 (ช่ วงสงกรานต์ )
จุดเด่ นของทัวร์
 ชมอุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจวิ าระ สถานที่ถ่ายทาละคร YOSHITSUNE เรื่ องดังของทางช่อง NHK
 ชมวิหารทองคาที่สร้ างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่ และเป็ น
สมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปนุ่ ณ วัดชูซอนจิ
 ชมกินซัง ออนเซ็น เมืองน ้าพุร้อนสุดแสนโรแมนติก แห่งเดียวของจังหวัดยามากาตะ
 ชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งกว่า 1,200 ต้ น ณ สวนฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ
 เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้ านของญี่ปน
ุ่ ยามเช้ าที่ตลาดเช้ าเซนได เป็ นตลาดที่มีร้านขายผลไม้ ขายอาหาร
สดมากกว่า 70 ร้ านค้ า
 ล่องเรื อชมหุบเขาเกบิเค หุบเขากว้ างใหญ่ที่มีธรรมชาติล้อมรอบ และมีการล่องเรื อที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ
 ช้ อปปิ ง้ จุใจที่เซนได พรี เมี่ยม เอาท์ เลท ที่มีสินค้ าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อ
 เก็บผลสตรอเบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ พร้ อมลิ ้มรส ผลสตรอเบอรี่ ที่ท่านเก็บเองจากต้ น
 อาบน ้าแร่ แช่ ออนเซ็นสไตล์ญี่ปน
ุ่ 2 คืน

“พักโรงแรม 4 ดาว และมีอาหารให้ ครบทุกมือ้ ”
“รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ แล้ ว”
รายการทัวร์
11 เม.ย. อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ – วัดชูซอนจิ
12 เม.ย. สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่) – กินซัง ออนเซ็น
13 เม.ย. เมืองโอกาวาระ – ฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ (ชมซากุระ) – เมืองเซนได – เซนได เอาท์เลท
14 เม.ย. ตลาดเช้ าเซนได – ปราสาทอาโอบะ – ล่องเรื อชมหุบเขาเกบิเค
15 เม.ย. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
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วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61
--:-- น.

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

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

เที่ยง
บ่าย

กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ – ฮานามากิ – อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ –
วัดชูซอนจิ

ออกเดินทางสู่สนามบินฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
นไทยแบบเช่า
เหมาลา ด้ วยเที่ยวบินที่ TG ---เดินทางถึงสนามบินฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจ
้
คนเข้ าเมื อ งของประเทศญี่ ปุ่ นแล้ ว นาท่า น
เดิน ทางสู่ อุ ท ยานมรดกเอซาชิ ฟู จิ ว าระ
(Esashi Fujiwara no Sato) เป็ นอุ ท ยานที่
ได้ รั บ ความนิ ย มในการถ่ า ยท าภาพยนตร์
ละครเรื่ องดั ง ของช่ อ ง NHK ญี่ ปุ่ น และ
โฆษณาต่างๆ มากมายภายในเป็ นที่ทาการ
รั ฐ บาลตัง้ แต่ส มัย ก่ อ นซึ่ง จะเปิ ด ใช้ ส าหรั บ
เหตุการณ์ทางการเมืองที่สาคัญ เท่านัน้ ภายหลังได้ ถูกสร้ างขึ ้นมาใหม่โดยจะมีลกั ษณะที่
แตกต่างกัน คื อ ทางด้ านทิศ เหนื อ มี ลักษณะเป็ น แบบศตวรรษที่ 8-9 ส่วนด้ านทิ ศ ใต้ มี
ลักษณะเป็ นแบบศตวรรษที่ 12 ในบริ เวณทางด้ านทิศใต้ ทุกท่านจะเห็นตึกสไตล์ราชวงศ์
ถังของจีนด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความสวยงามของวัดชูซอนจิ วัด
ในศาสนาพุ ท ธนิ ก ายเทนไดที่ เก่ า แก่ แ ละมี
ชื่ อ เสี ย งแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง วัด นี ้
ก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี 850 ตามประวัติศาสตร์ ของ
วัดเล่าว่า วัดชูซอนจิแห่งนี ้ สร้ างขึน้ เพื่ อเป็ น
การราลึกถึงดวงวิญ ญาณของผู้เสียชีวิตจาก
สงครามอันยาวนาน โดยแรกเริ่ มที่ก่อสร้ างนันภายในวั
้
ดมีอาคารต่างๆ และเจดีย์มากกว่า
40 หลัง มีพระภิกษุ จาพรรษาอยู่ที่นี่มากกว่า 300 รูป จนกระทัง่ เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
อาคารและเจดีย์นับหลายสิบหลังก็ ได้ ถูกทาลายลงไป เหลื อเพี ยงเท่าที่ เห็นในปั จ จุบัน
เท่านัน้ นอกจากนี ้วัดชูซอนจิยงั คงเป็ นคลังสมบัติของยุคเฮอันที่บอกเล่าถึง สมบัตขิ องชาติ
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เย็น

และสิ น ทรั พ ย์ ท างวัฒ นธรรมที่ ส าคัญ กว่ า
3,000 ชนิ ด เช่ น คอนจิ คิ โ ด หรื อ “วิ ห าร
ทองค า” เป็ น วิ ห ารที่ ตัง้ อยู่บ นเนิ น เขา โดย
วิหารทองคาแห่งนี ้ สร้ างขึ ้นโดยคาสัง่ ของโอชู
ฟู จิ ว าระ ในปี 1124 สร้ างจากไม้ และปก
คลุม ด้ วยใบไม้ สี ทองสวยงามทัง้ ด้ านในและ
ด้ านนอกจุดประสงค์หลักของการสร้ างวิหารทองคาแห่งนี ้ก็เพื่ออุทิศให้ กบั อะมิดะ ไนยาอิ
ซึ่งวิหารทองคาแห่งนี ้ยังมีลกั ษณะคล้ ายกับศาลาทองคินคะคุจิ แห่งเมืองเกียวโตอีกด้ วย
เพราะตัวอาคารก็ห้ มุ ด้ วยทองคาเหมือนกันนัน่ เอง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hotel Metropolitan Akita (- / L / D)

วันพฤหัสบดีท่ ี 12 เม.ย. 61 สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่ ) – กินซัง ออนเซ็น
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านสู่สวนผลไม้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับ
การเก็ บ สตรอเบอรี่ ที่ เรี ยงรายเป็ นทิวแถว
จ านวนมาก และลองลิ ม้ รส ผลสตรอเบอรี่
สดๆ ใหม่ๆ ที่ท่านเก็บเองจากต้ นกันได้ อย่าง
เต็ม อิ่ม พร้ อมกับถ่ายภาพกับต้ นสตรอเบอรี่
เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย รวมไปถึงท่านใดที่
ต้ องการซื ้อมาไว้ รับประทานเอง หรื อเป็ นของ
ฝากให้ กบั คนที่บ้านก็สามารถซื ้อกลับไปได้ เช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่กินซัง ออนเซ็น เมืองน ้าพุร้อนสุด
แสนโรแมนติ ก ของจั ง หวัด ยามากาตะ คื อ
แหล่งน ้าพุร้อนยอดนิยมที่ยงั คงอนุรักษ์ สภาพ
บ้ านเมื องในสมัยไทโชเมื่ อประมาณ 100 ปี
ก่อน ให้ ผ้ คู นที่มาเที่ยวชมได้ เห็นกันอยู่มาจน
ปัจจุบนั มีเรี ยวกังที่สร้ างด้ วยไม้ เรี ยงรายอยู่ตลอดสองฝั่ งแม่น ้า และในยามค่าคืนจะมีการ
จุดโคมไฟ มองดูแล้ วสุดแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Tsukioka Hotel (B / L / HD)
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หลังอาหารเชิญท่านอาบน ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนุ่ มีความเชื่อว่าในน ้าแร่
นันมี
้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น

วันศุกร์ ท่ ี 13 เม.ย. 61
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

เมืองโอกาวาระ – ฮิโตะเมะ เซ็มบงซากุระ – เมืองเซนได –
เซนได พรี เมี่ยม เอาท์ เลท

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโอกาวาระ เมืองที่ตงั ้
อยู่ทางตอนใต้ ของจังหวัดมิยางิ โดยมีแม่นา้
ชิโรอิชิไหลผ่านและยังเป็ นเมื องที่ มี สถานที่
ชมดอกซากุ ร ะที่ ส วยงามอี ก แห่ ง หนึ่ ง ใน
ภูมิภาคโทโฮคุด้วย นาท่านสู่ฮิโตะเมะ เซ็ม
บงซากุระ สถานที่ชมดอกซากุระที่มีแม่น ้าชิ
โรอิชิ ไหลผ่าน และตรงบริ เวณทางเดินสอง
ข้ างทางมีต้นซากุระเรี ยงรายเป็ นทิวแถวกว่า 1,200 ต้ น ให้ ท่านเดิน ชมความสวยงามของ
ดอกซากุระที่ บานสะพรั่ง (ขึ น้ อยู่ กับ สภาพภู มิ อ ากาศ)ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ (ประมาณ
กลางเดือนเมษายน ไปจนถึงต้ นเดือนพฤษภาคม) ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆ
ของเมืองเซนไดได้ ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างสมดุล เป็ นเมืองที่มีแม่น ้าไหลผ่านกลาง
เมือง อีกทังยั
้ งมีต้นไม้ เรี ยงรายสองฟากถนนมองดูแล้ วเต็มไปด้ วยสีเขียว ทาให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
กันดีในฉายา “เมื องแห่งต้ นไม้ ” จากนัน้ พา
ท่านช้ อปปิ ง้ ที่ เซนได พรี เมี่ ยม เอาท์ เลท
ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิ นกับการเลื อกซือ้ สินค้ า
แบรนด์ เนมต่ า งๆ มากมาย อาทิ กระเป๋ า
เครื่ องสาอาง เสือ้ ผ้ าแฟชั่น รองเท้ า เป็ นต้ น
อิสระให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hotel Metropolitan Sendai (B / L / D)
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วันเสาร์ ท่ ี 14 เม.ย. 61
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

ตลาดเช้ าเซนได – ปราสาทอาโอบะ – หุบเขาเกบิเค

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสู่ต ลาดเช้ าเซนได ตลาดแห่งนี ้ มี
ร้ านค้ าเรี ยงรายเป็ นจานวนมากกว่า 70 ร้ าน
ไม่ว่าจะเป็ นร้ านขายปลา ร้ านขายผัก และ
ร้ านขายผลไม้ สด ๆ ในราคาย่อมเยา ทาให้
ตลาดเช้ าแห่งนี ้ได้ ถกู กล่าวขานว่าเป็ น “ครัว
ของเซนได” เพราะเป็ นตลาดที่ผ้ คู นทัว่ ไปให้
ความสนใจและเป็ นที่ร้ ูจกั เป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชมปราสาทอาโอบะ หรื อที่ร้ ูจกั กันอีกชื่อว่า “ปราสาทเซนได” ถูกสร้ างขึ ้นในปี
ค.ศ.1600 โดยท่านดาเตะ มาซะมุเนะผู้ก่อตังเมื
้ องเซนได ปราสาทอาโอบะเป็ นปราสาท
ประจาตระกูล ดาเตะนานกว่า 200 ปี หลังจากถูกยึด อานาจ ปราสาทได้ ถูกรื อ้ ถอนไป
บางส่วนในช่วงปี 1870 ก่อนจะถูกทาลาย
ลงอีกครัง้ จากระเบิดในช่วงสงครามโลกครัง้
ที่ 2 ปัจจุบนั บริเวณนี ้เป็ นที่ตงของศาลเจ้
ั้
าโก
โคขุ และพิพิ ธ ภัณ ฑ์ ปราสาทอาโอบะ ตรง
บริ เวณด้ านนอกมีรูปปั น้ ของท่านดาเตะ มา
ซะมุเนะนั่งบนหลังม้ าตัง้ เด่นเป็ นสง่า ด้ วย
จุดยุทธศาสตร์ ในสมัยก่อนทาให้ ในปั จจุบนั ที่ แห่งนี ้กลายเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามของเมือง
เซนไดอีกแห่ง จากนันน
้ าท่าน “ล่องเรื อ” ชมหุบเขาเกบิเค หุบเขากว้ างใหญ่ที่มีหน้ าผาอัน
สูง ชัน กว่ า 100 เมตร ทอดตัว ยาวไปตาม
แม่ น า้ ซาเท็ ต สึ เป็ น ระย ะท างเกื อ บ 2
กิ โลเมตร ท่ า นจะได้ ยิ น เสี ย งเพลง “เกอิ บิ
โออิวาเคะ” ที่ขับร้ องโดยเหล่านักเดินเรื อที่
ล่ อ งเรื อไปตามแม่ น า้ การล่ อ งเรื อที่ มี
เอกลัก ษณ์ เฉพาะและมี บ รรยากาศอัน น่า
ดึ ง ดูด ใจ ท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ สัม ผัส กั บ
ความงดงามอันลึกซึ ้งนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
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เข้ าพักโรงแรม Shizukuishi Prince Hotel (B / L / HD)
หลังอาหารเชิญท่านอาบน ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนุ่ มีความเชื่อว่าในน ้าแร่
นันมี
้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น

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

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาท่านเดินทางสูส่ นามบินฮานามากิ (B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินฮานามากิ โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลา ด้ วยเที่ยวบิน
ที่ TG ---เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

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 สายการบินไทยแบบเช่าเหมาลา (ไม่สามารถสะสมไมล์
ได้ )
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นา้ หนั กไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
น ้าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
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9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 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
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 30 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ
เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่า นละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง
บริ ษัทภายใน 3 วัน (ไม่ มีการคื นเงินมั ดจาหรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมดหากลู กค้ าไม่ เดินทางไม่ ว่า
กรณีใดๆ เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ)
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน มิฉะนันจะถื
้ อ
ว่าการสารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง:
กรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อค่าทัวร์ ทงหมดหากลู
ั้
กค้ าไม่เดินทางไม่วา่ กรณีใดๆ เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษั ทฯจะไม่ รับผิ ด ชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิ ดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิ น , การ
ประท้ วง, การนั ด หยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณี ท่ ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออก
เมื อ งจากเจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ 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
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3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษั ทฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บ เปลี่ ยนรายการท่องเที่ ยวตามความเหมาะสม ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ
สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่
การนาสิ่งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และ
ความประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง้

8/8

