COURSE 3

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

เดินทาง 10 – 15 เมษายน 2561 (ช่ วงสงกรานต์ )
จุดเด่ นของทัวร์
 ชมอาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ ศูนย์จด
ั แสดงงานหัตถกรรมดังเดิ
้ มของเมืองอาคิตะ
 ชมวิหารทองคาที่สร้ างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่ และเป็ น
สมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปนุ่ ณ วัดชูซอนจิ
 ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปน
ุ่ ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ
 ชมอ่ าวมัตสึชิม่า ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวทะเลที่งดงามมากที่สด
ุ ในประเทศญี่ปนุ่
 ชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งกว่า 1,000 ต้ น ที่ติดอันดับ 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่
สวยที่สดุ มนญี่ปนุ่ ณ สวนซากปราสาทฟุนะโอกะ
 ชมความน่ารักของสุนขั จิ ้งจอกหลากหลายสายพันธุ์ที่หาดูได้ ยาก ณ หมู่บ้านสุนัขจิง้ จอกซาโอะ
 ชมหุบเขาเก็นบิเค ที่ปกคลุมไปด้ วยธรรมชาติ และเต็มไปด้ วยโขดหินน้ อยใหญ่สลับกัน
 ช้ อปปิ ง้ จุใจที่มิตซุยเอาท์ เลท พาร์ ค ที่มีสินค้ าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อ
 ช้ อปปิ ง้ จุใจย่ านถนนอิจบ
ิ ันโจ ที่มีร้านค้ าต่างๆ กว่า 100 ร้ านค้ าให้ เลือกซื ้อ
 เก็บผลสตรอเบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ พร้ อมลิ ้มรส ผลสตรอเบอรี่ ที่ท่านเก็บเองจากต้ น
 อาบน ้าแร่ แช่ ออนเซ็นสไตล์ญี่ปน
ุ่ 3 คืน

“พักโรงแรม 4 ดาว และมีอาหารให้ ครบทุกมือ้ ”
“รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ แล้ ว”
รายการทัวร์
11 เม.ย. อาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ – เมืองคาคุโนดาเตะ – ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ
12 เม.ย. สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่) – อ่าวมัตสึชิมา่ – วัดโกไดโดะ – เมืองเซนได – มิตซุยเอาท์เลท พาร์ ค
13 เม.ย. ปราสาทอาโอบะ – สวนซากปราสาทฟุนะโอกะ – หมูบ่ ้ านสุนขั จิ ้งจอกซาโอะ
14 เม.ย. ถนนอิจิบนั โจ – ย่าน Sendai Station – หุบเขาเก็นบิเค – วัดชูซอนจิ
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

เย็น

กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ – ฮานามากิ – อาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ – เมือง
คาคุโนดาเตะ – ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ

ออกเดินทางสู่สนามบินฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
นไทยแบบเช่า
เหมาลา ด้ วยเที่ยวบินที่ TG ---เดินทางถึงสนามบินฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจ
้
คนเข้ าเมืองของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว นาท่านชม
อาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ ศูนย์จดั แสดงงาน
หัตถกรรมแบบดังเดิ
้ มของเมืองอาคิตะ รวมไป
ถึงร้ านขายของฝาก ของที่ ระลึกพื น้ เมื องให้
ท่านได้ เลือกซื ้อ เลือกชมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองคาคุโนดาเตะ ในอดีตเคยเป็ นเมืองแห่งปราสาทคาคุโนดาเตะซึง่ มี
ชื่อเสียงโด่งดังในฐานะที่เป็ นถิ่นฐานของชาวซามูไร ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั จะไม่หลงเหลือ
ภาพของเหล่าซามูไรให้ ได้ เห็นกัน แต่ชื่อเสียงทางด้ านวัฒ นธรรมและประเพณี ของชาว
ซามูไรแห่งนี ้ก็ทาให้ เป็ นที่สนใจแก่นกั ท่องเที่ยวมากมาย จากนันพาท่
้
านชมชุมชนซามูไร
คาคุโนดาเตะที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ในประเทศ
ญี่ ปุ่ นเพี ย งไม่ กี่ แห่ ง มาจนถึ ง ปั จ จุบัน นี ้ เป็ น
ชุม ชนที่ มี บ้านพักของเหล่าครอบครัวซามูไร
กว่า 80 หลัง คาเรื อ น ตัง้ อยู่ภ ายในพื น้ ที่ ที่ มี
ถนนกว้ างขวาง
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Hotel Shion ( - / L / HD )
หลังอาหารเชิญท่านอาบน ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนุ่ มีความเชื่อว่าในน ้าแร่
นันมี
้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น
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วันพฤหัสบดีท่ ี 12 เม.ย. 61 สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่ ) – อ่ าวมัตสึชิม่า – วัดโกไดโดะ
– เมืองเซนได – มิตซุยเอาท์ เลท พาร์ ค
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านสู่สวนผลไม้ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับ
การเก็บ สตรอเบอรี่ ที่เรี ยงรายเป็ นทิวแถว
จ านวนมาก และลองลิ ม้ รส ผลสตรอเบอรี่
สดๆ ใหม่ๆ ที่ ท่านเก็บเองจากต้ นกันได้ อย่าง
เต็มอิ่ม พร้ อมกับถ่ายภาพกับต้ นสตรอเบอรี่
เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย รวมไปถึงท่านใดที่
ต้ องการซื ้อมาไว้ รับประทานเอง หรื อเป็ นของฝากให้ กับคนที่บ้านก็สามารถซื ้อกลับไปได้
เช่นกัน จากนัน้ นาท่านสู่อ่าวมั ตสึชิ ม่ า เป็ น
อ่ า วที่ ติ ด อั น ดับ 1 ใน 3 วิ ว ทะเลที่ มี ค วาม
งดงามมากที่ สุ ด ในประเทศญี่ ปุ่ น และมี
จานวนเกาะเล็ กเกาะน้ อยมากถึง 260 เกาะ
ด้ วยกัน น าท่านชมวั ด โกไดโดะ วัด ที่ ตัง้ อยู่
บนเกาะเล็ ก ๆ ติ ด กับ ท่ าเรื อ มัต สึชิ ม่า ซึ่ง อยู่
ห่างจากฝั่ งเพียงไม่กี่เมตรเท่านัน้ ซึ่งถูกเชื่อมต่อกันด้ วยสะพานไม้ สีแดง ตรงพื ้นสะพานปู
ด้ วยไม้ ระแนงที่ แบ่งช่อ งว่างบนสะพานเป็ น
ระยะห่าง 15 เซนติเมตร เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เดินข้ ามได้
มองเห็นวิวทะเลเบื ้องล่าง นอกจากนี ้ยังว่ากัน
อี กว่าสะพานแห่งนี ไ้ ด้ ส ร้ างขึน้ มาเพื่ อให้ ผู้ที่
เดินข้ ามมองเห็นเท้ าของตัวเองในขณะที่เดิน
และมีสติไม่พลังเผลอเหม่
้
อลอยก่อนที่จะเดินไปถึงวัดนัน่ เอง
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
กันดี ในฉายา “เมื องแห่ง ต้ น ไม้ ” พาท่านช้ อปปิ ง้ กัน ที่ มิ ต ซุ ย เอาท์ เลท พาร์ ค (Mitsui
Outlet Park Sendai Port) แหล่งเลือกซื ้อสิ่งของและเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ภายในแบ่งเป็ นร้ านค้ า
ต่างๆ มากมาย มีสินค้ าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสาอางค์ เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชนน
ั ้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อ
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hotel Metropolitan Sendai ( B / L / D )

วันศุกร์ ท่ ี 13 เม.ย. 61
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ปราสาทอาโอบะ – สวนซากปราสาทฟุนะโอกะ – หมู่บ้าน
สุนัขจิง้ จอกซาโอะ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาทุกท่านชมปราสาทอาโอบะ หรื อที่ร้ ูจกั กัน
อี ก ชื่ อว่า “ปราสาทเซนได” ถูก สร้ างขึน้ ในปี
ค.ศ.1600 โดยท่านดาเตะ มาซะมุเนะผู้ก่อตัง้
เมื อ งเซนได ปราสาทอาโอบะเป็ นปราสาท
ประจาตระกูลดาเตะนานกว่า 200 ปี หลังจาก
ถู ก ยึ ด อ านาจ ป ราสาทได้ ถู ก รื อ้ ถอน ไป
บางส่วนในช่วงปี 1870 ก่อนจะถูกทาลายลงอีกครัง้ จากระเบิดในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ปั จจุบนั บริ เวณนี ้เป็ นที่ตงของศาลเจ้
ั้
าโกโคขุ และพิพิธภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ ตรงบริ เวณ
ด้ า นนอกมี รู ป ปั น้ ของท่ า นดาเตะ มาซะมุ เนะนั่ง บนหลัง ม้ าตัง้ เด่ น เป็ นสง่ า ด้ ว ยจุ ด
ยุทธศาสตร์ ในสมัยก่อนทาให้ ในปัจจุบนั ที่แห่งนี ้กลายเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเซน
ไดอี กแห่งหนึ่ง จากนัน้ น าท่านสู่ส วนซากปราสาทฟุ น ะโอกะ เป็ น 1 ใน 100 จุด ชม
ซากุระที่ ส วยที่ สุดในญี่ ปุ่น ท่านสามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ (ขึ น้ อยู่ กั บ
สภาพภู มิ อากาศ) ที่ พ ร้ อมใจกันออกดอกสี
ชมพูบานสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ (ประมาณ
กล างเดื อ นเม ษ ายน ไป จน ถึ ง ต้ น เดื อน
พ ฤษ ภ าคม ) บริ เ วณ นี เ้ คยเป็ นที่ ตั ง้ ของ
ปราสาท แต่ได้ ถูกทาลายลงในช่วงสงครามปี
ค .ศ . 1671 ต่ อ ม า จึ ง ได้ ถู ก ป รั บ ป รุ ง ให้
กลายเป็ นสวนที่ปลูกต้ นซากุระกว่า 1,000 ต้ น
รวมไปถึงดอกไม้ อื่นๆ ด้ วย (ราคานีไ้ ม่ รวมค่ ารถรางสโลปคาร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านสุนัขจิง้ จอกซาโอะ
ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั เมืองชิโรอิชิ ของจังหวัดมิยางิ ซึ่ง
ที่นี่มีสุนัขจิง้ จอกทัง้ หมด 6 สายพันธ์ และถูก
เลี ย้ งแบบปล่ อ ยอิ ส ระในเขตอนุ รั ก ษ์ ท่ า น
สามารถเข้ าเยี่ ยมชมอย่างใกล้ ชิ ด คนญี่ ปุ่ น
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เย็น

เชื่อว่าสุนขั จิ ้งจอกเป็ นสัตว์ในเทพนิยายและตานานมากมายของญี่ ปนุ่ แต่สาเหตุหลักที่
นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเพราะสุนขั จิ ้งจอกของที่นี่มีความน่ารักจนต้ องหลงรักเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Tsukioka Hotel ( B / L / HD )
หลังอาหารเชิญท่านอาบน ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่าในน ้าแร่
นันมี
้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น

วันเสาร์ ท่ ี 14 เม.ย. 61
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เมื อ งเซนได – ถนนอิ จิ บั น โจ – ย่ าน Sendai Station –
หุบเขาเก็นบิเค – วัดชูซอนจิ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาทุกท่านช้ อปปิ ง้ กัน ที่ ถ นนอิ จิ บั น โจ เป็ น
ถนนคนเดิ น ที่ ตั ง้ อยู่ ใ จกลางเมื องและมี
ชื่อเสี ยงของเมื องเซนได เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่
เต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆ มากมาย ให้ ทุกท่าน
ได้ เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ยา่ น JR Sendai Station เป็ นสถานีหลักของจังหวัดมิยางิ และเป็ น
สถานี ที่ ส าคัญ แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศญี่ ปุ่ น เพราะเป็ น จุด เชื่ อ มต่อ ของรถไฟที่ ม าจาก
หลากหลายภู มิ ภ าค และยัง เป็ น จุด เชื่ อ มต่อ รถไฟชิ น คัน เซ็ น หลายขบวนด้ วยเช่น กัน
บริเวณรอบๆ สถานีมีห้างสรรพสินค้ า ร้ านขาย
ของฝาก ของที่ระลึกและร้ านอาหารต่างๆ ให้
ท่ า นได้ เลื อ กชม จากนัน้ น าท่ า นชมหุ บ เขา
เก็นบิเค เป็ นหุบเขาที่มีแม่นา้ อิวะอิไหลผ่าน
มี ร ะยะทางประมาณ 2 กิ โ ลเมตร บริ เวณ
โดยรอบปกคลุม ไปด้ วยธรรมชาติอันงดงาม
และเต็มไปด้ วยโขดหินน้ อยใหญ่สลับกันไป ดู
แล้ วเป็ นทัศนียภาพสวยงามแปลกตาเลยทีเดียว และนาท่านชมความสวยงามของวัดชู
ซอนจิ วัด ในศาสนาพุ ท ธนิ ก ายเทนไดที่
เก่ า แก่ แ ละมี ชื่ อ เสี ย งแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศ
ญี่ ปุ่ น ซึ่ ง วัด นี ก้ ่ อ ตัง้ มาตัง้ แต่ ปี 850 ตาม
ประวัติศาสตร์ ของวัดเล่าว่า วัดชูซอนจิแห่งนี ้
สร้ างขึน้ เพื่ อเป็ นการราลึกถึง ดวงวิญ ญาณ
ของผู้เสียชีวิตจากสงครามอันยาวนาน โดย
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เย็น

แรกเริ่ มที่ก่อสร้ างนัน้ ภายในวัดมีอาคารต่างๆ และเจดีย์มากกว่า 40 หลัง มีพระภิกษุ จา
พรรษาอยู่ที่นี่ม ากกว่า 300 รู ป จนกระทั่ง เกิ ดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อาคารและเจดีย์นับ
หลายสิบหลังก็ ได้ ถูกทาลายลงไป เหลือเพียงเท่าที่ เห็นในปั จจุบนั เท่านัน้ นอกจากนี ้วัดชู
ซอนจิยังคงเป็ นคลังสมบัติของยุคเฮอันที่ บอกเล่าถึง สมบัติของชาติและสินทรัพ ย์ ทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญกว่า 3,000 ชนิด เช่น คอน
จิคิโด หรื อ “วิหารทองคา” เป็ นวิหารที่ตงอยู
ั้ ่
บนเนินเขา โดยวิหารทองคาแห่งนี ้ สร้ างขึน้
โดยคาสัง่ ของโอชูฟูจิวาระ ในปี 1124 สร้ าง
จากไม้ และปกคลุมด้ วยใบไม้ สีทองสวยงาม
ทังด้
้ านในและด้ านนอกจุดประสงค์หลักของ
การสร้ างวิหารทองคาแห่งนี ก้ ็เพื่ออุทิศให้ กับอะมิ ดะ ไนยาอิ ซึ่งวิหารทองคาแห่งนี ย้ ังมี
ลักษณะคล้ ายกับศาลาทองคินคะคุจิ แห่งเมืองเกียวโตอีกด้ วย เพราะตัวอาคารก็ห้ มุ ด้ วย
ทองคาเหมือนกันนัน่ เอง
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
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
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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 หนักไม่เกิน 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 )
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 ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 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)
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2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้ 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
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ 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
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