รื่น เริงหรรษาโทโฮคุ 6 วัน 4 คืน
(อิวาเตะ - อาคิต ะ - ยามากาตะ - มิยางิ)

กําหนดการเดินทาง 10- 15 เมษายน 2561
วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

เที่ย ง
บ่ าย

COURSE 3

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทยแบบเช่ าเหมาลํา
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน

วันทีส่ องของการเดินทาง
01.30 น.
09.30 น.

(1) สนามบินสุ วรรณภูมิ

โดยสายการบินไทย แบบเช่ าเหมาลํา

(2) สนามบินสุ วรรณภูมิ – ฮานามากิ – อาคิตะ ฟุรุซ าโตะ วิลเลจ –
เมืองคาคุโนดาเตะ – ชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะ

ออกเดินทางสูส่ นามบินฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลํา
้
าเมือง
เดินทางถึงสนามบิน ฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
ของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว นําท่านชมอาคิต ะ ฟุรุ ซ าโตะ วิล เลจ ศูนย์จดั แสดงงานหัตถกรรมแบบดังเดิ
้ ม
ของเมื องอาคิ ต ะ รวมไปถึงร้ านขายของฝาก ของที่ ระลึก พื น้ เมื องให้ ท่ านได้ เลือกซือ้ เลือ กชมตาม
อัธยาศัย
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมือง คาคุโ นดาเตะ ในอดีตเคยเป็ นเมืองแห่งปราสาทคาคุโนดาเตะซึง่ มีชื่อเสียงโด่ง
ดังในฐานะที่เป็ นถิ่นฐานของชาวซามูไร ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั จะไม่หลงเหลือภาพของเหล่าซามูไรให้ ได้

เย็น

เห็ น กัน แต่ ชื่ อ เสี ย งทางด้ า นวัฒ นธรรมและประเพณี ข องชาวซามูไรแห่ ง นี ก้ ็ ทํ า ให้ เป็ นที่ ส นใจแก่
นักท่องเที่ ยวมากมาย จากนัน้ พาท่านชมชุมชนซามูไรคาคุโนดาเตะที่ ยงั คงหลงเหลืออยู่ในประเทศ
ญี่ปนเพี
ุ่ ยงไม่กี่แห่งมาจนถึงปั จจุบนั นี ้ เป็ นชุมชนที่มีบ้านพักของเหล่าครอบครัวซามูไร กว่า 80 หลังคา
เรื อน ตังอยู
้ ภ่ ายในพื ้นที่ที่มีถนนกว้ างขวาง
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรม Hotel Shion ( - / L / HD )
หลังอาหารเชิญท่าน อาบนํ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในนํ้าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุซ่ ึ ง
ช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

(3) สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่) – อ่ าวมัตสึ ชิม่า – วัดโกไดโดะ –
เมืองเซนได – มิตซุยเอาท์ เลท พาร์ ค

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
พาท่านสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอรี่ ที่เรี ยงรายเป็ นทิวแถวจํานวนมาก และ
ลองลิ้มรส ผลสตรอเบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ ที่ท่านเก็บเองจากต้นกันได้อย่างเต็มอิ่ม พร้อมกับถ่ายภาพกับต้น
สตรอเบอรี่ เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย รวมไปถึงท่านใดที่ตอ้ งการ
ซื้ อ มาไว้รับ ประทานเอง หรื อ เป็ นของฝากให้ กับ คนที่ บ ้านก็
สามารถซื้ อกลับไปได้เช่ น กัน จากนั้น นําท่ านสู่ อ่ าวมัต สึ ชิม่ า
เป็ นอ่าวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวทะเลที่มีความงดงามมากที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น และมีจาํ นวนเกาะเล็กเกาะน้อยมากถึง 260 เกาะ
ด้วยกัน นําท่านชม วัดโกไดโดะ วัดที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะเล็กๆ ติดกับ
ท่าเรื อมัตสึ ชิม่า ซึ่ งอยู่ห่างจากฝั่งเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น ซึ่ งถูกเชื่ อมต่อกันด้วยสะพานไม้สีแดง ตรงพื้น
สะพานปู ดว้ ยไม้ระแนงที่ แบ่ งช่ องว่างบนสะพานเป็ นระยะห่ าง 15 เซนติเมตร เพื่อให้ผูท้ ี่ เดิ นข้ามได้
มองเห็ น วิว ทะเลเบื้ องล่ าง นอกจากนี้ ยังว่ากัน อี ก ว่าสะพานแห่ งนี้ ได้ส ร้ างขึ้ น มาเพื่ อให้ผูท้ ี่ เดิ น ข้าม
มองเห็นเท้าของตัวเองในขณะที่เดิน และมีสติไม่พลั้งเผลอเหม่อลอยก่อนที่จะเดินไปถึงวัดนัน่ เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุเป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเมือง
และเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของเมืองเซนไดได้ผสมผสาน
กับธรรมชาติอย่างสมดุล เป็ นเมืองที่มีแม่น้ าํ ไหลผ่านกลางเมือง อีกทั้งยังมีตน้ ไม้เรี ยงรายสองฟากถนน
มองดูแล้วเต็มไปด้วยสี เขียว ทําให้เป็ นที่รู้จกั กันดีในฉายา “เมืองแห่ งต้นไม้” พาท่านช้อปปิ้ งกันที่มิตซุ ย
เอาท์ เลท พาร์ ค (Mitsui Outlet Park Sendai Port) แหล่ ง เลื อ กซื้ อ สิ่ งของและเสื้ อ ผ้าแฟชั่น ภายใน

เย็น

แบ่งเป็ นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสําอางค์ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ช้ นั นําให้ท่านเลือกซื้อ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านดินทางเข้ าทีพ่ กั โรงแรม Hotel Metropolitan Sendai ( B / L / D )

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4) ปราสาทอาโอบะ–สวนซากปราสาทฟุนะโอกะ–หมู่บ้านสุ นัขจิง้ จอกซาโอะ
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นําทุกท่านชมปราสาทอาโอบะ หรื อที่รู้จกั กันอีกชื่อว่า “ปราสาทเซนได” ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1600 โดย
ท่านดาเตะ มาซะมุเนะผูก้ ่อตั้งเมืองเซนได ปราสาทอาโอบะเป็ นปราสาทประจําตระกูลดาเตะนานกว่า
200 ปี หลั ง จากถู ก ยึ ด อํา นาจ ปราสาทได้ ถู ก รื้ อถอนไป
บางส่ วนในช่วงปี 1870 ก่อนจะถูกทําลายลงอีกครั้งจากระเบิด
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปั จจุบนั บริ เวณนี้ เป็ นที่ต้ งั ของศาล
เจ้าโกโคขุ และพิพิธภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ ตรงบริ เวณด้าน
นอกมีรูปปั้ นของท่านดาเตะ มาซะมุเนะนั่งบนหลังม้าตั้งเด่น
เป็ นสง่า ด้วยจุด ยุทธศาสตร์ ในสมัยก่ อนทําให้ในปั จจุ บนั ที่
แห่ งนี้กลายเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเซนไดอีกแห่ งหนึ่ง จากนั้นนําท่านสู่ สวนซากปราสาทฟุนะ
โอกะ เป็ น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่ สุดในญี่ ปุ่น ท่านสามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ
(ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) ที่พร้อมใจกันออกดอกสี ชมพูบาน
สะพรั่งในช่วงฤดู ใบไม้ผลิ (ประมาณกลางเดื อนเมษายน ไป
จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม) บริ เวณนี้ เคยเป็ นที่ต้ งั ของปราสาท
แต่ได้ถูกทําลายลงในช่วงสงครามปี ค.ศ. 1671 ต่อมาจึงได้ถูก
ปรั บ ปรุ งให้ ก ลายเป็ นสวนที่ ป ลู ก ต้น ซากุร ะกว่า 1,000 ต้น
รวมไปถึงดอกไม้อื่นๆ (ราคานี้ไม่รวมค่ารถรางสโลปคาร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุ นัข จิง้ จอกซาโอะ ตั้งอยู่ใกล้กบั เมืองชิโรอิชิ ของจังหวัดมิยางิ ซึ่ งที่นี่มีสุนัข
จิ้งจอกทั้งหมด 6 สายพันธ์ และถูกเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในเขตอนุ รักษ์
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด คนญี่ ปุ่นเชื่ อว่าสุ นัขจิ้งจอกเป็ น
สั ต ว์ใ นเทพนิ ย ายและตํา นานมากมายของญี่ ปุ่ น แต่ ส าเหตุ ห ลัก ที่
นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเพราะสุ นัขจิ้งจอกของที่นี่มีความน่ ารักจนต้อง
หลงรักเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม Tsukioka Hotel ( B / L / HD )
หลังอาหารเชิญท่านอาบนํ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในนํ้าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุซ่ ึ ง
ช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5) ถนนอิจบิ ันโจ – ย่ าน Sendai Station – หุบเขาเก็นบิเค – วัดชูซ อนจิ
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
พาทุกท่านช้อปปิ้ งกันที่ถนนอิจิบนั โจ เป็ นถนนคนเดินที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองและมีชื่อเสี ยงของเมืองเซน
ได เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้อปปิ้ งกันต่อที่ยา่ น JR Sendai Station เป็ นสถานี หลักของจังหวัดมิยางิ และเป็ นสถานี ที่สาํ คัญ
แห่ งหนึ่ งของประเทศญี่ ปุ่น เพราะเป็ นจุดเชื่ อมต่อของรถไฟที่มา
จากหลากหลายภู มิภ าค และยังเป็ นจุ ดเชื่ อมต่ อรถไฟชิ น คัน เซ็ น
หลายขบวนด้วยเช่นกัน บริ เวณรอบๆ สถานีมีหา้ งสรรพสิ นค้า ร้าน
ขายของฝาก ของที่ระลึกและร้านอาหารต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชม
จากนั้นนําท่านชมหุ บเขาเก็นบิเค เป็ นหุ บเขาที่ มีแม่น้ าํ อิวะอิไหล
ผ่าน มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร บริ เวณโดยรอบปกคลุมไปด้วยธรรมชาติอนั งดงามและเต็มไปด้วย
โขดหิ นน้อยใหญ่ สลับกันไป ดู แล้วเป็ นทัศนี ยภาพสวยงามแปลกตาเลยที เดี ยว และนําท่านชมความ
สวยงามของ วัดชู ซ อนจิ วัดในศาสนาพุทธนิ กายเทนไดที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งวัดนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 850 ตามประวัติศาสตร์ของวัดเล่าว่า วัดชูซอนจิแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการรําลึก
ถึ ง ดวงวิ ญ ญาณของผู ้เสี ย ชี วิ ต จากสงครามอัน ยาวนาน โดย
แรกเริ่ มที่ ก่อสร้างนั้นภายในวัดมีอาคารต่างๆ และเจดี ยม์ ากกว่า
40 หลัง มี พระภิ กษุจาํ พรรษาอยู่ที่น่ี มากกว่า 300 รู ป จนกระทัง่
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อาคารและเจดียน์ บั หลายสิ บหลังก็ได้ถูก
ทําลายลงไป เหลือเพียงเท่าที่เห็นในปั จจุบนั เท่านั้น นอกจากนี้วดั
ชู ซอนจิยงั คงเป็ นคลังสมบัติของยุคเฮอันที่บอกเล่าถึ ง สมบัติของชาติและสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่
สําคัญ กว่า 3,000 ชนิ ด เช่ น คอนจิ คิโด หรื อ “วิห ารทองคํา” เป็ นวิห ารที่ ต้ งั อยู่บ นเนิ นเขา โดยวิห าร
ทองคําแห่ งนี้ สร้างขึ้นโดยคําสั่งของโอชูฟูจิวาระ ในปี 1124 สร้างจากไม้และปกคลุมด้วยใบไม้สีทอง
สวยงามทั้งด้านในและด้านนอกจุด ประสงค์ห ลักของการสร้ างวิห ารทองคําแห่ งนี้ ก็เพื่ ออุ ทิศให้กับ
อะมิดะ ไนยาอิ ซึ่ งวิหารทองคําแห่ งนี้ ยงั มีลกั ษณะคล้ายกับศาลาทองคินคะคุจิ แห่ งเมืองเกียวโตอีกด้วย
เพราะตัวอาคารก็หุม้ ด้วยทองคําเหมือนกันนัน่ เอง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
นําท่ านเดินทางเข้ าทีพ่ กั โรงแรม Shizukuishi Prince Hotel ( B / L / HD )
หลังอาหารเชิญท่านอาบนํ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในนํ้าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุซ่ ึ ง
ช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5) ฮานามากิ – สนามบินสุ วรรณภูมิ
เช้ า
12.00 น.
17.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮานามากิ (B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินฮานามากิ โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลํา
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
วัน เดิน ทาง

ผู้ใ หญ่ ท่ านละ
(พัก ห้ อ งละ 2 ท่ าน)

เด็ก อายุต่าํ กว่ า 12 ปี
(มีเ ตียง)

เด็ก อายุต่าํ กว่ า 12 ปี
(ไม่ ม ีเ ตียง)

พัก ห้ อ งเดี่ยวเพิ่ม

10 – 15 เม.ย. 61

62,990

62,990

60,990

8,000

 กรุ๊ ป ออกเดิน ทางขัน้ ตํ่า 30 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ ป ตํ่ากว่ า 30 คน จะมีก ารเปลี่ย นแปลงราคา
 อัพ เกรดที่น่ ังเป็ นชัน้ ธุร กิจ (Business Class) เพิ่ม เงิน 20,000 บาท
 เด็ก ทารกที่ม ีอ ายุไ ม่ ถ งึ 2 ปี อัต ราค่ าบริก าร 5,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาลํา (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
 ค่ารถรับ – ส่ ง ตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบินมีบริ การสําหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรัม หากนํ้าหนักหรื อ
จํานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาํ หนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวิต (สําหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70
ปี )
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
 ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัต ราค่ าบริก ารนีไ้ ม่ ร วม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
เงื่อนไขการชําระเงิน 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก
หรื อ เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ท่ีมีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสํ ารองการเดินทาง
1.
บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั ภายใน 3
วัน (ไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดหากลูกค้าไม่เดินทางไม่วา่ กรณี ใดๆ เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ)
2.
ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสํารอง
การเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดําเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง:
กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดหาก
ลูกค้าไม่เดินทางไม่วา่ กรณี ใดๆ เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่ องจากภัยธรรมชาติ , สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน,




















อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึ งถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสําคัญที่สุด
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ เกิ ดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ ปุ่น การนํา
สิ่ งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไป
ในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฏหมาย
ทางบริ ษ ทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เที่ยวบิน
ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่าน, เกิ ดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทาง
สายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายาม
จัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
เนื่ องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หาก
ท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวก
กว่า
โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่
ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับแทน

...โปรดอ่ านข้ อความให้ ถถี่ ้ วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง...

