รื่ นเริงหรรษาอาคิตะ 6 วัน 4 คืน
(อาคิตะ – อิวาเตะ – มิยางิ – ยามากาตะ)
โดยสายการบินไทย แบบเช่ าเหมาลา
(ไม่ สามารถสะสมไมล์ ได้ )

เดินทาง 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
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 ลิ ้มรสความอร่อยของนํ ้าผึ ้งคุณภาพดีที่ถกู คัดสรรมาจากทัว่ โลก ณ ร้ าน Yama no Hachimitsuya
 ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปนุ่ ณ ชุมชนคาคุโนดาเตะ
 ชมวิหารทองคําที่สร้ างจากไม้ และเป็ นสมบัตแิ ห่งชาติของชาติญี่ปนุ่ ณ วัดชูซอนจิ
 นัง่ กระเช้ าชมวิวภูเขาซาโอะ และ “ปี ศาจนํ ้าแข็ง” เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ 1 ปี มีครัง้ เดียวเท่านัน้
 ชมความสวยงามของกระท่อมนํ ้าแข็ง ณ เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ ที่จดั ขึ ้นเพื่อบูชาเทพแห่งนํ ้า
 อาบนํ ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 2 คืน
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วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62
20.00 น.

23.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย
แบบเช่าเหมาลํา พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารและ
สัมภาระแก่ทา่ น
ออกเดินทางสู่ สนามบินอาคิตะ ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ ปนุ่ โดยสายการบินไทยแบบเช่า
เหมาลํา ด้ วยเที่ยวบินที่ TG ----

วันพุธที่ 13 ก.พ. 62
07.50 น.

เที่ยง
บ่าย

เย็น

กรุ งเทพฯ – อาคิตะ

อาคิตะ – ร้ าน Yama No Hachimitsu – เมืองคาคุโนดาเตะ –
ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ – เทศกาลฮิบุริ คามาคูระ

เดินทางถึงสนามบินอาคิตะ ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคน
้
เข้ าเมืองของประเทศญี่ ปนแล้
ุ่ ว นําท่านสู่ร้าน Yama No Hachimitsu ร้ านนํ ้าผึ ้งชื่อดังของ
จั ง หวั ด อาคิ ต ะที่ คัด สรรนํ า้ ผึ ง้ ชั น้ นํ า มาจากทั่ ว โลกโดยผู้ เชี่ ย วชาญในการเลี ย้ งผึ ง้ ที่ มี
ประสบการณ์มามากกว่า 40 ปี ภายในร้ านมีผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากนํ ้าผึง้ มากมายหลายชนิดให้
ท่านได้ ลิ ้มลอง เช่น แยมนํ ้าผึ ้ง, ซอสนํ ้าผึ ้ง เป็ นต้ น และที่พลาดไม่ได้ เลยก็คือ “ซอฟท์ครี มนํ ้าผึ ้ง”
ซอฟท์ครี มรสเลิศที่มียอดขายกว่า 1,000 โคนต่อวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เ มืองคาคุ โนดาเตะ ในอดีตเคยเป็ นเมืองแห่ง ปราสาทคาคุโนดาเตะซึ่ง มี
ชื่อเสียงโด่งดังในฐานะที่เป็ นถิ่นฐานของชาวซามูไร ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั จะไม่หลงเหลือ ภาพของ
เหล่าซามูไรให้ ได้ เห็นกัน แต่ชื่อเสียงทางด้ านวัฒนธรรมและประเพณีของชาวซามูไรแห่งนี ้ ก็ทํา
ให้ เ ป็ นที่ ส นใจแก่ นักท่องเที่ ยวมากมาย พาทุกท่านชมชุ มชนซามู ไ รคาคุ โนดาเตะที่ ยัง คง
หลงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปนเพี
ุ่ ยงไม่กี่แห่ง มาจนถึงปั จจุบนั นี ้ เป็ นชุมชนที่มีบ้านพักของเหล่า
ครอบครัวซามูไร กว่า 80 หลังคาเรื อน ตังอยู
้ ่ภายในพื ้นที่ ที่มีถนนกว้ างขวาง จากนันนํ
้ าทุกท่าน
ชมเทศกาลฮิบุริ คามาคูระ (Hiburi Kamakura Festival 2019) เทศกาลบูชาเทพเจ้ าแห่งไฟ
โดยมีความเชื่อกันว่าหากใครก็ตามเมื่อนําเชือกที่ถกู ผูกไว้ กบั ย่ามซึ่งด้ านในบรรจุถ่านเอาไว้ และ
จุดไฟแกว่งเป็ นวงกลมล้ อมรอบตัวเอง เทพเจ้ าแห่งไฟจะดลบันดาลพรให้ ในช่วงฤดูหนาวมี
พื ช ผลอุด มสมบูร ณ์ ครอบครั ว อยู่ร่ ม เย็ น เป็ น สุข ปราศจากโรคภัย ไข้ เ จ็ บ นับ ว่า เป็ น 1 ใน
เทศกาลช่วงฤดูหนาวที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองนี ้
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติ)
เข้ าพักโรงแรม Hotel Morinokaze Tazawako หรื อเทียบเท่า (- / L / HD)
หลังอาหารเชิญท่านอาบนํ ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนุ่ มีความเชื่อว่าในนํ ้าแร่นนมี
ั้
แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น
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วันพฤหัสบดีท่ ี 14 ก.พ. 62 วั ด ชู ซ อนจิ – สวนผลไม้ (เก็ บ สตรอเบอรี่ ) – เมื อ งเซนได –
ย่ านอิจบิ ันโจ
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําทุกท่านชมความสวยงามของวั ด ชู ซ อนจิ วัดในศาสนาพุทธนิกายเทนไดที่ เก่าแก่และมี
ชื่อเสียงแห่งหนึง่ ในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ วัดนี ้ก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี 850 ตามประวัติศาสตร์ ของวัดเล่าว่า
วัดชูซ อนจิ แห่ง นี ้ สร้ างขึน้ เพื่ อเป็ นการรํ าลึกถึง ดวงวิญญาณของผู้เสี ยชีวิตจากสงครามอัน
ยาวนาน โดยแรกเริ่ มที่ก่อสร้ างนัน้ ภายในวัดมีอาคารต่างๆ และเจดีย์มากกว่า 40 หลัง มี
พระภิกษุจําพรรษาอยู่ที่นี่มากกว่า 300 รูป จนกระทัง่ เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อาคารและเจดีย์
นับหลายสิบหลังก็ได้ ถกู ทําลายลงไป เหลือเพียงเท่าที่เห็นในปัจจุบนั เท่านัน้ นอกจากนี ้วัดชูซอน
จิยงั คงเป็ นคลังสมบัติของยุคเฮอันที่บอกเล่าถึง สมบัติของชาติและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่
สําคัญกว่า 3,000 ชนิด เช่น คอนจิคิโด หรื อ “วิหารทองคา” เป็ นวิหารที่ตงอยู
ั ้ ่บนเนินเขา โดย
วิหารทองคําแห่งนี ้ สร้ างขึ ้นโดยคําสัง่ ของโอชูฟูจิวาระ ในปี 1124 สร้ างจากไม้ และปกคลุม
ด้ วยใบไม้ สีทองสวยงามทังด้
้ านในและด้ านนอกจุดประสงค์ หลักของการสร้ างวิหารทองคําแห่ง
นี ้ก็เพื่ออุทิศให้ กบั อะมิดะ ไนยาอิ ซึ่งวิหารทองคําแห่งนี ้ยังมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับศาลาทองคิน
คะคุจิ แห่งเมืองเกียวโตอีกด้ วย เพราะตัวอาคารก็ห้ มุ ด้ วยทองคําเหมือนกันนัน่ เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านสู่สวนผลไม้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน กับการเก็บสตรอเบอรี่ ที่เรี ยงรายเป็ นทิวแถว
จํานวนมาก และลองลิ ้มรส ผลสตรอเบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ ที่ทา่ นเก็บเองจากต้ นกันได้ อย่างเต็มอิ่ม
พร้ อมกับถ่ายภาพกับต้ นสตรอเบอรี่ เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัยรวมไปถึงท่านใดที่ต้องการซื ้อมาไว้
รับประทานเอง หรื อเป็ นของฝากให้ กบั คนที่บ้านก็สามารถซื ้อกลับไปได้ เช่นกัน จากนันนํ
้ าท่าน
เดินทางเข้ าสูเ่ มืองเซนได เมืองที่ได้ รับฉายาว่าเป็ น “เมืองแห่งต้ นไม้ ” และใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาค
โทโฮคุเป็ นศูนย์กลางทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทังความ
้
เจริญก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆ ของเมืองเซนไดถูกผสมผสานเข้ ากับธรรมชาติอย่างสมดุล เพราะมี
ทังแม่
้ นํ ้าไหลผ่านกลางเมืองและยังมีต้นไม้ เรี ยงรายบริ เวณสองฟากถนนทําให้ เต็มไปด้ วยพื ้นที่
สีเขียวมากมายดูแล้ วร่มรื่ นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองนี ้
พาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ย่านอิจิบันโจ ถนนคนเดินที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมืองและมีชื่อเสียงของเมืองเซนได
เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่เต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆ มากมาย ให้ ทกุ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้
ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ ให้ เป็ นการเสียเวลาอันมีค่าของท่ านในการเลือกซือ้ สินค้ าอิสระ
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
เข้ าพักโรงแรม Hotel Metropolitan Sendai หรื อเทียบเท่า (B / L / -)

4/ 8

วันศุกร์ ท่ ี 15 ก.พ. 62
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําทุกท่าน “นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า” (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ขึ ้นสู่ภูเขาไฟซาโอะ เทือกเขาที่
ทอดตัวตัดระหว่างจังหวัดมิย างิ และจังหวัดยามากาตะ ภูเขาไฟซาโอะนัน้ มีความสูง 1,841
เมตร ซึง่ เป็ นภูเขาไฟที่โดดเด่นที่สดุ ในภูมิภาคโทโฮคุ ระหว่างทางที่ท่านนัง่ กระเช้ าขึ ้นไปยังภูเขา
ไฟซาโอะนัน้ ทุกท่านจะได้ เห็นความสวยงามของภูเขาที่ถกู ปกคลุมไปด้ วยหิมะขาวโพลน และที่
เป็ นไฮไลท์เลยก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากเกร็ ดนํ ้าแข็งที่ เกาะอยู่ตามใบของต้ น
เฟอร์ จนเกิดเป็ นรู ปร่างที่แปลกประหลาด คล้ ายกับมนุษย์หิมะ จึงได้ ชื่อว่า Ice Monster หรื อ
Snow Monster นัน่ เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่จังหวัดยามากาตะ จังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ท่ างทิศใต้ ของภูมิภาคโทโฮคุ มีชื่อเสียง
ในด้ านการผลิตข้ าว และเป็ นที่ร้ ู จักกันดีในฐานะดินแดนแห่ง ผลไม้ ที่มีการปลูกเชอร์ รี่กันมาก
ที่สุด เป็ นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร รวมไปถึงนํ ้าพุร้อนด้ วย อีกทังยั
้ งเป็ นจุด
กําเนิดของเทศกาลอิโมนิไกที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ ปนด้
ุ่ วยเช่นกัน นําท่านสู่กินซัง ออนเซ็น เมือง
ออนเซ็นชื่อดังของจังหวัดยามากาตะและยังมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในฐานะที่เป็ นแหล่ง
เหมื องแร่ เ งิ นในอดีต เอกลัก ษณ์ ที่โดดเด่นของเมื องออนเซ็ นแห่ง นี ้ คือ โรงแรมสไตล์ ญี่ปุ่ น
โบราณสร้ างจากไม้ สูงสามถึงสี่ชนที
ั ้ ่เรี ยงรายยาวไปตามสองฟากฝั่ ง ที่มีแม่นํา้ ไหลผ่านกลาง
เมือง ในเวลาตอนกลางคืนทังเมื
้ องจะสว่างไสวไปด้ วยแสงไฟที่สะท้ อนออกมาจากโคมไฟแบบ
โบราณซึ่งใช้ นํ ้ามันแก๊ สเป็ นเชื ้อเพลิง ทําให้ บรรยากาศดูโรแมนติกไปอีกแบบ ทุกท่านสามารถ
เดินเล่นชมความสวยงามของกินซัง ออนเซ็นบริเวณโดยรอบได้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (ชุดอาหารญี่ปุ่น)
เข้ าพักโรงแรม Tachibanaya หรื อเทียบเท่า (B / L / HD)
หลังอาหารเชิญท่านอาบนํ ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่าในนํ ้าแร่นนมี
ั้
แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น

วันเสาร์ ท่ ี 16 ก.พ. 62
เช้ า

ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า) – จังหวัดยามากาตะ – กินซัง
ออนเซ็น

โกดังซังเคียว – Yurihonjo Kogen Train – เมืองโยโคเตะ –
เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ – อิออน – เมืองอาคิตะ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านชมโกดังซังเคียว โกดังข้ าวที่ถกู สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ในสมัยเมจิที่ 26 เคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่าย
ทําละครโอชิน (Oshin) เด็กสาวยากจนที่ต้องพัดพรากจากครอบครัวมาทํางานที่โกดังแห่งนี ้
ปั จจุบนั โกดังซังเคียวยังคงใช้ เป็ นที่เก็บ ข้ าวและเป็ นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ การค้ าข้ าวของ
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

เมืองซากาตะด้ วย จากนันพาท่
้
านสัมผัสประสบการณ์การนัง่ รถไฟ Yurihonjo Kogen Train
จากสถานี Ugo Honjo สู่ สถานี Maego เป็ นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ในระหว่างทาง
ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองยูริฮอนโจและความสวยงามของหิมะที่ปกคลุม ไป
ทัว่ ทังเมื
้ องผ่านหน้ าต่างรถไฟดูแล้ วโรแมนติกไปอีกแบบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเดินทางสูเ่ มืองโยโคเตะ เมืองที่อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดอาคิตะ พาท่าน
ชมเทศกาลโยโคเตะคามาคู ระ (Yokote Kamakura Festival 2019) ที่ มีประวัติศาสตร์
ยาวนานมากว่า 450 ปี ท่านจะได้ เห็นบ้ านเอสกีโมรู ปแบบดังเดิ
้ มของญี่ ปนุ่ ด้ านในจะมีแท่น
บูช าที่ ทํา จากหิม ะไว้ สํ าหรั บ บูช าเทพเจ้ าแห่ง นํ า้ เพื่ อให้ มี นํา้ ใช้ ตลอดทัง้ ปี และมี เตาถ่านไว้
สําหรับให้ ความอบอุ่นและย่างโมจิ เด็กๆ จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ เข้ าร่วมงานเทศกาลด้ วย
การย่ า งโมจิ แ ละร่ ว มดื่ ม สาเกอามะ ไวน์ ข้ าวที่ มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ ตํ่ า หรื อ ปราศจาก
แอลกอฮอล์ หลังจากได้ ชิมโมจิย่างพร้ อมกับร่ วมดื่มสาเกอามะแล้ ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
มอบเงินทําบุญเพื่อเป็ นการบูชาเทพเจ้ าแห่งนํ ้าด้ วย จากนันพาท่
้
านช้ อปปิ ง้ ที่อิออน ศูนย์รวม
สินค้ าชันนํ
้ านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น อิสระให้ ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hotel Metropolitan Akita หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

วันอาทิตย์ ท่ ี 17 ก.พ. 62
เช้ า
09.50 น.
14.50 น.

อาคิตะ – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนําท่านเดินทางสูส่ นามบินอาคิตะ (B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินอาคิตะ ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทยแบบเช่า
เหมาลํา ด้ วยเที่ยวบินที่ TG ---เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

12 – 17 ก.พ. 62

ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(พักห้ องละ 2 ท่ าน)
(มีเตียง)

49,999

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

48,999

8,500

49,999

 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 20 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
*** อัพเกรดที่น่ ังเป็ นชัน้ ธุรกิจ (Business Class) เพิ่มเงิน 20,000 บาท ต่ อที่น่ ัง ***
*** เด็กทารกที่มีอายุไม่ ถงึ 2 ปี อัตราค่ าบริการ 5,000 บาท ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาลํา (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ )
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสําหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนํ ้าหนัก
หรื อจํานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้ องชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์
เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่
เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. 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. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 20 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
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2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัท
ภายใน 3 วัน (ไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมดหากลูกค้ าไม่ เดินทางไม่ ว่ากรณี ใดๆ
เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ)
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วันมิฉะนันจะถื
้ อว่าการ
สํารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดําเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง:
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่ มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
 ยกเว้ นกรณีที่บริษัททัวร์ นําเงินชําระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนําเที่ ยว ก่อนนักท่องเที่ยว
จะมีการแจ้ งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์ สามารถหักชําระค่าใช้ จา่ ยตามจริงก่อนที่จะคืนให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เช่น
เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจาก
ค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง,
การนั ด หยุด งาน, การก่ อ จลาจล หรื อ กรณี ท่ ี ท่า นถู ก ปฏิ เ สธ การเข้ า หรื อ ออกเมื อ งจาก
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั ง้ จากไทยและต่ า งประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอก
ประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
หลัก
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6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ การ
นํ า สิ่ง ของผิ ด กฏหมายไปหรื อ กลับ ระหว่ า งการเดิน ทาง เอกสารการเดิน ทางไม่ถูก ต้ อ ง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั ง้
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