กำหนดกำรเดินทำง : 10-15 ธ.ค. 62 จำนวน 30 ท่ำน

วันอังคำรที่ 10 ธ.ค. 62 (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ – เซนได (ประเทศญี่ปุ่น)
21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 แถว C
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ก่อนออกเดินทาง
23.50 น.
เหิ นฟ้ าสู่ เมื องเซนได ภูมิภ าคโทโฮคุ ประเทศญี่ ปุ่น โดยสำยกำรบิน ไทย เที่ยวบิน ที่ TG 626
(ใช้เวลาบิน 5.40 ชม.) บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สนำมบินเซนได – หมู่บำ้ นออนเซ็นกินซัง – ล่องเรือแม่น้ ำโมกำมิ พร้อมเพลง
ญี่ปุ่นขับกล่อม – ตำมรอยละครดั ่งดวงหฤทัย BUNSHOKAN – ปรำสำทยำมำกะตะ
- แช่ออนเซ็น
เดิ นทางถึ ง ท่ำอำกำศยำนเซนได ประเทศญี่ ปุ่น *** สำคัญมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุ ญำตให้นำ
อำหำรสด จำพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ ำฝื นมีโทษปรับและจับ (เวลาท้องถิ่น
เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็ นเวลาท้องถิ่ น เพื่อความสะดวกในการ
นัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ...
นาท่านสู่ หมู่บำ้ นสุดโรแมนติก GINZAN ONSEN หมู่บา้ นออนเซ็นเล็ก ๆ กลางหุบเขา ประวัติยาวนาน
กว่า 100 ปี โดยหมู่บา้ นนี้ เดิ มที เป็ นหมู่บา้ นเหมืองแร่มาก่อน หลังปิ ดการทาเหมืองไป ก็กลายมาเป็ น
หมู่บา้ นออนเซ็ นอย่างเดียว ได้รบั ความนิ ยมทั้งจากคนไทยและต่างชาติ บรรยากาศหมู่บา้ นที่ เหมือน
หลุดมาจากสมัยเอโดะ

วันพุธที่ 11 ธ.ค. 62 (2)

07.30 น.

เช้า
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เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรือในแม่น้ ำโมกำมิ (MOGAMI RIVER) เป็ นแม่น้ าสายหลักของจังหวัดยามากาตะ ในอดี ต
ไม่มีถนน แม่น้ าจึงเป็ นเส้นทางการขนส่ง ผลิ ตภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นเช่น ดอกคาฝอยและข้าวไปยัง OSAKA และ
EDO (TOKYO) ระหว่างล่องเรือจะขับร้องเพลงที่แต่งโดยกวีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นไปด้วย ในยุคปั จจุบนั ได้
รื้ อฟื้ นวัฒนธรรมการล่องเรือขึ้ นมาใหม่อีกครั้ง โดยการแล่นเรือจะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง

จากนั้นนาท่านตามรอยละคร ดั ่งดวงหฤทัย เวอร์ชนั ่ ใหม่ที่กาลังจะมีกาหนดฉายทางไทยที วีสีช่อง 3
เร็ว ๆ นี้ ซึ่งถ่ายทากันที่ BUNSHOKAN (บุนโชคัง) อาคารอิฐสถาปั ตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ของอังกฤษ
ก่อสร้างขึ้ นในปี ไทโชที่ 5 (ค.ศ. 1916) ซึ่งแต่เดิมในอดีตถูกใช้เป็ นศาลาว่าการจังหวัด และหอประชุม
สภาในปี โชวะที่ 59 (ค.ศ. 1984) ได้รับกำรขึ้ นทะเบี ยนให้เป็ นมรดกทำงวัฒ นธรรมที่ สาคัญ ของ
ประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลานับ 10 ปี ตั้งแต่ปีโชวะที่ 61 ได้มีการอนุ รกั ษ์และบูรณะอาคารให้เหมือน
ของเดิมมากที่สุด ใกล้ ๆ กันนั้นคือ ปรำสำทยำมำกะตะ และ สวนคำโจ (KAJO PARK) สวนสาธารณะ
ที่เป็ นที่นิมยมในทุกฤดู

คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ HOTEL LUCENT TAKAMIYA
หรือเทียบเท่า
พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้ าแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็ น) เพื่อเป็ นการพักผ่ อนจาก
การที่ ได้เหน็ ด เหนื่ อ ยกับ การเดิ น ทางหรื อ ท ากิ จ กรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่ น้ า แร่ธ รรมชาติ เป็ น
วัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทัง่ ปั จจุบนั ยังคงได้รบั การรักษาและสืบทอด
ต่อมากันเป็ นอย่างดี เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ าแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและ
ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้
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วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 62 (3) ยำมำกะตะ – นั ่งกระเช้ำชมทุ่งปี ศำจน้ ำแข็ง (SNOW MONSTER) – ลิ้ มลองเนื้ อ
โยเนซำว่ำ – ฝึ กทำตุก๊ ตำญี่ปุ่นโคเคชิหนึ่งเดียวในโลก – ฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
น าท่ า นชม ปี ศำจน้ ำ แข็ ง กั น (SNOW MONSTER) โดยขึ้ นกระเช้า ไปสู่ ยอดเขำซำโอะ (MT. ZAO
ROPEWAY) เพื่ อ ชมปี ศาจน้ าแข็ ง (ICE MONSTER หรื อ ภาษาญี่ ปุ่ นเรี ย กว่ า จุ เฮี ย ว JUHYO) เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากลมเย็นบวกกับปริมาณหิมะที่ตกจนเป็ นเกร็ดน้ าแข็งเกาะอยูต่ ามใบ
ต้นสน จนกลายเป็ นรูปร่างคล้ายกับมนุ ษย์หิมะ

บ่าย

... จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องโยเนซำว่ำ (YONEZAWA) จังหวัดยามางาตะ เป็ นจังหวัดที่ มีความ
หลากหลายและมี อุด มสมบู รณ์ ของธรรมชาติ เต็ ม ไปด้วยภู เขา แม่ น้ า และทะเล ตั้งอยู่ในภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนื อของญี่ปุ่น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มลอง เนื้ อโยเนซำว่ ำ ไม่มีคนใน
ญี่ปุ่นคนไหนที่ไม่รูจ้ กั ชื่อนี่ ! “เนื้ อโยเนซาว่า” เป็ นหนึ่ งในสามของเนื้ อชั้นเลิศที่น่าภาคภูมิใจของญี่ ปุ่น
ที่มีศกั ดิ์ศรีทดั เทียมกับเนื้ อชื่อดังอย่าง เนื้ อโกเบ และ เนื้ อมัตสึซากะ ด้วยความอร่อยของตัวเนื้ อ ไม่วา่ จะ
เอาไปทาเป็ นสเต็ก, ชาบูชาบู, เนื้ อย่าง หรือสุกี้ก็อร่อยอย่างไรที่ติ!
ให้ท่านทดลองทา ตุก๊ ตำโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ฉบับออริจินัลที่ มีเพี ยงตัวเดี ยวในโลก กล่าวกันว่า
ตุ๊ก ตาโคเคชิ ที่ ท่ านได้เพ้นท์เองนั้ น มักจะมีสีห น้าอารมณ์อ อกมาเหมือนกับเจ้าตัว คนเพ้นท์อย่างน่ า
ประหลาดใจ หากได้ลองแล้วจะต้องติ ดใจอย่างแน่ นอน ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คื อตุ๊กตาไม้
ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ มีหวั กลมลาตัวทรงกระบอก มีลายเพ้นท์ใบหน้าและลวดลายต่าง ๆ … จากนั้นนาท่าน
เดิ น ทางสู่ ฟุ กุ ชิ ม ะ (FUKUSHIMA) คื อ จั ง หวัด หนึ่ งในประเทศญี่ ปุ่ นซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าคโทโฮคุ
(TOHOKU) จุดเด่ นของจังหวัดนี้ ที่ ทาให้ใคร ๆ ก็ห ลงรักก็ น่าจะเป็ นเพราะที่ นี่มี การผสมผสานที่ ลงตัว
ระหว่างธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์กบั วัฒนธรรมและประเพณี ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ที่จงั หวัด
แห่งนี้ ก็ยงั มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีความสงบในแบบที่เราไม่อาจหาได้จากในเมืองใหญ่ ๆ

คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ URABANDAI LAKE RESORT (อุระบันได เลค รีสอร์ท)

เที่ยง

หรือเทียบเท่า
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พิเศษ!! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้ าแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็ น) เพื่อเป็ นการพักผ่ อนจาก
การที่ ได้เหน็ ด เหนื่ อ ยกับ การเดิ น ทางหรื อ ท ากิ จ กรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่ น้ า แร่ ธ รรมชาติ เป็ น
วัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทัง่ ปั จจุบนั ยังคงได้รบั การรักษาและสืบทอด
ต่อมากันเป็ นอย่างดี เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ าแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและ
ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้
วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 62 (4)

เช้า

ทะเลสำบกระจกแห่งสวรรค์ อิน ะวะชิ โระ – วัดเอ็ น โซจิ – ชิ มข้ำวหน้ำหมู ทอด
สูตรยำนำอิสุ – จุดชมวิวสะพำนไดอิจเิ คียวเรียว – ชิมไอศกรีม CHARCOAL
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านแวะชม ทะเลสำบอิ น ะวะชิ โระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บ ริ เวณใจกลางจังหวัด ฟุ กุชิ ม ะ
(FUKUSHIMA) ในช่วงฤดูหนาวที่ จะมีฝูงหงส์จานวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แม้อ ากาศจะหนาวจัดมี
หิมะปกคลุม ทะเลสาบอิ นะวะชิโระนั้ นใหญ่ เป็ นอันดับสี่ในประเทศญี่ ปุ่น และมีภาพสะท้อนของภูเขา
บันไดปรากฏอยูบ่ นผิวน้ าด้วย ความสวยงามนี้ ทาให้เป็ นที่รจู ้ กั กันในชื่อ "กระจกแห่งสวรรค์

... จากนั้นนาท่านสู่ วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึ่ งในวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดฟุกุชิมะ โดยวัด
แห่งนี้ เป็ นวัดที่สร้างขึ้ นมาตั้งแต่ 1,200 ปี ก่อน และสร้างขึ้ นจากไม้ท้ังหมด นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ ยังตั้งอยู่
บนเนิ นเขาเล็ก ๆ ที่มีทิวทัศน์ สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น้ า TADAMI (ทาดามิ) ได้แบบพาโนรามา
รวมทั้งยังเป็ นสถานที่ที่ให้กาเนิ ดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจ้าวัวแดง AKABEKO (อะ
คาเบโกะ)

เที่ยง

บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มลองรับประทานข้ำวหน้ำหมูทอด
สูตรยำนำอิสุ อันแสนอร่อย ด้วยเนื้ อหมูคาโตกรอบนอกนุ่ มในเนื้ อฉา่ กับข้าวสวยร้อน ๆ ราดด้วยซอส
สูตรพิเศษแบบฉบับยานาอิสุ รสชาดไม่เหมือนใคร
นาท่ านชมบริเวณ จุดชมวิวรถไฟสำย TADAMI LINE ซึ่ งเป็ นไฮไลท์สำหรับกำรชมรถไฟที่ท่ำนไม่
ควรพลำด วิ ว สะพำน DAIICHI KYOURYOU นั้ น ถื อ เป็ นจุ ด ชมวิว ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ นอั น ดับ ต้น ๆ ของ
จังหวัด FUKUSHIMA และในแต่ละวันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวและช่างภาพชาวญี่ปุ่นจานวนมากมาดูความ
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สวยงามของรถไฟขณะที่ กาลังวิ่งบนสะพานโดยมีแ ม่น้ าที่ ก ว้างใหญ่ และภู เขาที่ สมบูรณ์เป็ นฉากอยู่
ด้านหลัง
แน่ นอนท่านต้องฝึ กกาลังขาในการเดินขึ้ นไปยังจุดชมวิวแห่งนี้ ซึ่ งรถไฟจะมาเป็ นเวลา (รอบ 09.15 น.
– 09.19 น.) เพี ย งเท่ า นั้ น !!! หลัง จำกออกก ำลัง กำยกั น แล้ว เรำสมนำคุ ณ ท่ ำ นด้ว ยกำรแจก
ไอศกรีม CHARCOAL ท่ำนละ 1 แท่ง ให้ได้ลิ้มชิมรสให้หำยเหนื่อยกันอีกด้วย

คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ AIZU KOGEN HOTEL (อาอิซุ โคเก็น โฮเทล)
หรือเทียบเท่า
พิเศษ!! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้ าแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็ นการพักผ่ อนจาก
การที่ ได้เหน็ ด เหนื่ อ ยกับ การเดิ น ทางหรื อ ท ากิ จ กรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่ น้ า แร่ธ รรมชาติ เป็ น
วัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทัง่ ปั จจุบนั ยังคงได้รบั การรักษาและสืบทอด
ต่อมากันเป็ นอย่างดี เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ าแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและ
ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้

วันเสำร์ที่ 14 ธ.ค. 62 (5)

เช้า

หมู่บำ้ นญี่ปุ่นโบรำณโออุจิจูคุ – ปรำสำทนกระเรียน สึรุงะ – หมู่บำ้ นสุนัขจิ้ งจอก
ZAO – เซนได – ปรำสำทเซนได (ภำยนอก) – อนุสำวรียข์ องท่ำนไดเมียว –
ช้อปปิ้ งอิจบิ นั โจ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นญี่ปุ่นโบรำณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บา้ นญี่ ปุ่นที่มีความสวยงามมาก
และที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่แม้แต่คนญี่ปุ่นยังมาเที่ยวเป็ นจานวนมาก โดยประวัติคร่าว ๆ ของหมู่บา้ น
นี้ ก็คือในสมัยเอโดะ ถนนเส้นที่ผ่านหน้าหมู่บา้ นแห่งนี้ ถือเป็ นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้าที่
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอาณาจัก รไอสึ (AIZU CITY) และเมื อ งอิ ไ มชิ (IMAICHI) ดั ง นั้ น หมู่ บ ้า นแห่ ง นี้ จึ ง
กลายเป็ นแหล่งที่พกั ระหว่างทางที่ได้รบั ความนิ ยมมาก เพราะเป็ นสถานที่ที่มีครบทั้งอาหารและที่พกั **
หากท่านมีเวลา สามารถลองชิมโซบะต้นหอม ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน **
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… ต่ อ ไปน าท่ านชมหนึ่ งในปราสาทที่ เก่ า แก่ ข องประเทศญี่ ปุ่ น ปรำสำท TSURUGA (ซึ รุ ก ะ) หรื อ
ปรำสำทนกกระเรียน ปราสาทแห่งนี้ เป็ นปราสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับซามูไรกลุ่มเสือขาว BYAKKOTAI
ซามูไรกลุ่มสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสัม ผัสความน่ ารัก ของบรรดาเจ้าขนฟู กัน อย่างใกล้ชิ ด ณ หมู่ บ ำ้ นสุ นัขจิ้ งจอกซำโอะ (ZAO
KITSUNE MURA / ZAO FOX VILLAGE) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุ นักจิ้ งจอก
หลายหลายสายพันธ์ หลากสี ซึ่งที่นี้เปิ ดให้เข้าชมยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้ งจอก
เป็ นผูส้ ่งสารของ INARI OKAMI เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์

... จนได้เวลาอัน ควร น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ เมื อ งเซนได (SENDAI) เป็ นเมื อ งใหญ่ แ ละทั น สมัย
แต่ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของเมืองได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างได้สมดุ ล แม่น้ าฮิโรเซะที่ไหล
ผ่านกลาง เมืองเซนได และ ต้นเคยะขิที่เขีย วชอุ่มเป็ นแนวตลอดถนน เป็ นทิวทัศน์ที่สวยงามที่น่าสนใจ
ถนนที่มีตน้ ไม้เรียงราย และ สวนสาธารณะใจกลางเมือง ที่เต็มไปด้วยสีเขียว ทาให้เซนไดได้สมญาว่า
เป็ นเมื อ งแห่ งต้น ไม้ ... จากนั้ น น าท่ า นแวะชมภายนอก ซำกปรำสำทเซนได (SITE OF SENDAI
CASTLE) หรือที่เรียกว่า“AOBA CASTLE เนื่ องจากว่าตัวปราสาทจริง ๆ นั้นได้ถูกทาลายไปแล้วและไม่ได้
มีการสร้างขึ้ นใหม่เหมือนกับปราสาทบางแห่งของญี่ปุ่น ที่นี่จึงมีเพียงลานกว้าง ๆ แต่บนหินแต่ละจุดนั้ น
ก็มีแผ่นเหล็กสลักบอกว่าตอนนี้ เราอยู่หอ้ งไหนของปราสาทในสมัยก่อน ... ต่อไปแวะถ่ายรูป อนุ สำวรีย ์
ของท่ ำนไดเมี ย ว (ตาแหน่ งเจ้าเมือ งในสมัย ก่ อน) DATE MASAMUNE ผู ้มี ฉ ายาว่า ‘มังกรตาเดี ย ว’
เรียกว่าเป็ นคนที่มีความสนใจทางด้านการทูตและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกเป็ นอย่างมาก ซึ่งที่นี่ เรา
จะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกที่สวยงาม
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นาท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งอิจิบนั โจ ก็ยงั มีตน้ ไม้ครอบคลุมอยู่ ห้างแห่งนี้ ครอบคลุมการเชื่อมต่อของถนน
หลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพื้ นที่รูปตัว T ตลอดถนนอิจิบนั โจ (ICHIBANCHO)และถนนชูโอโดริ
(CHUO DORI) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้าน 100 เยน,
แอปเปิ้ ลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสื้ อผ้า และร้านจาหน่ ายของที่ระลึก เป็ นต้น

คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือเทียบเท่า

วันอำทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62 (6)

11.15 น.
16.05 น.

หมายเหตุ

เซนได – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
... ได้เวลาอันควร นาท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนเซนได
เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627 (ใช้เวลาบิน 6.50 ชม.)
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

1. โปรแกรมอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงขึ้ น-ลงได้ต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กั บ ผลประโยชน์ ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
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อัตรำค่ำบริกำร จำนวน 30 ท่ำน
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ
2 ท่าน
ราคาท่านละ

10–15 ธ.ค. 62

43,900 บำท

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
มีเตียงเสริม
41,900 บาท

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
39,900 บาท

พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

9,000 บาท

เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1. การเดิ น ทางในแต่ ล ะครั้ง จะต้อ งมี ผู ้โ ดยสำรจ ำนวน 30 ท่ ำนขึ้ นไป ถ้า ผู ้โ ดยสารไม่ ค รบจ านวนดังกล่ า ว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. การชาระค่าบริการ
2.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการทาจอง
2.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน
ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.3 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน
ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
3.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาที่ นัง่ กับสายการบิน และค่ ามัดจาที่ พัก รวมถึ งเที่ ยวบินพิ เศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
3.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
3.6 เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าโรงแรมที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ

วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
3. ค่าภาษี ทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี น้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบิน
5. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี )
หมำยเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่าง ๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่า ทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
1.
2.
3.
4.

