รื่ นเริงหรรษาเซนได 6 วัน 4 คืน
(ภูเขาไฟซาโอะ – ไอสึ วาคามัตสึ – ยามากาตะ)
โดยสายการบินไทย แบบเช่ าเหมาลา
(ไม่ สามารถสะสมไมล์ ได้ )

เดินทาง 29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 (ช่ วงวันปี ใหม่ )

 นัง่ กระเช้ าชมวิวภูเขาซาโอะ และ “ปี ศาจน ้าแข็ง” เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ 1 ปี มีครัง้ เดียวเท่านัน้
 ชมความน่ารักของเหล่าสุนขั จิ ้งจอกสายพันธุ์หายาก ณ หมูบ่ ้ านสุนขั จิ ้งจอกซาโอะ
 บุกดงซามูไร ณ ปราสาทสึรุกะ หรื อ ปราสาทนกกระเรี ยน
 ชมอ่าวมัตสึชิมา่ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวทะเลที่งดงามมากที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
 อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 1 คืน
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วันเสาร์ ท่ ี 29 ธันวาคม 2561
22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย
แบบเช่าเหมาลา พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ ก ารต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและ
สัมภาระแก่ท่าน

วันอาทิตย์ ท่ ี 30 ธันวาคม 2561
00.50 น.
08.35 น.

เที่ยง
บ่าย

กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ – เซนได – ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้ าไฟฟ้า)
– หมู่บ้านสุนัขจิง้ จอกซาโอะ – จังหวัดฟุกุชิมะ

ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ ปนุ่ โดยสายการบินไทยแบบเช่า
เหมาลา ด้ วยเที่ยวบินที่ TG ---เดินทางถึงสนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคน
้
เข้ าเมืองของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว นาทุกท่าน “นั่งกระเช้ าไฟฟ้า” (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
ขึน้ สู่ภูเ ขาไฟซาโอะ เทื อกเขาที่ ท อดตัวตัด
ระหว่างจังหวัดมิย างิและจังหวัดยามากาตะ
ภูเขาไฟซาโอะนัน้ มีความสูง 1,841 เมตร ซึ่ง
เป็ นภูเ ขาไฟที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ
ระหว่างทางที่ท่านนัง่ กระเช้ าขึ ้นไปยังภูเขาไฟ
ซาโอะนัน้ ทุกท่านจะได้ เห็นความสวยงามของ
ภูเขาที่ถกู ปกคลุมไปด้ วยหิมะขาวโพลน และที่
เป็ น ไฮ ไล ท์ เ ลย ก็ คื อ ป รา กฏกา รณ์ ทา ง
ธรรมชาติ ซึ่ง เกิ ด จากเกร็ ดน า้ แข็ง ที่ เ กาะอยู่ตามใบของต้ น เฟอร์ จ นเกิ ดเป็ นรู ป ร่ างที่ แปลก
ประหลาด คล้ ายกับมนุษย์หิมะ จึงได้ ชื่อว่า Ice Monster หรือ Snow Monster นัน่ เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านสุนัขจิง้ จอกซาโอะ
ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั เมืองชิโรอิชิ ของจังหวัดมิยางิ ซึ่ง
ที่นี่มีสนุ ัขจิง้ จอกทัง้ หมด 6 สายพันธุ์ และถูก
เลี ย้ งแบบปล่อ ยอิ ส ระในเขตอนุรั ก ษ์ ท่ า น
สามารถเข้ าเยี่ ย มชมอย่ างใกล้ ชิ ด คนญี่ ปุ่น
เชื่อว่าสุนัขจิง้ จอกเป็ นสัตว์ใ นเทพนิยายและ
ตานานมากมายของญี่ ปุ่ น แต่สาเหตุห ลัก ที่
นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเพราะสุนขั จิ ้งจอกของ
ที่นี่มีความน่ารักจนต้ องหลงรักเลยทีเดียว จากนันน
้ าท่านเดินทางสูจ่ ังหวัดฟุกุชมิ ะ เป็ นจังหวัด
ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของญี่ปนุ่ ครอบคลุมพื ้นที่ชายฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิมากกว่า 15 กิโลเมตร มี
ภูเขาไฟและน ้าพุร้อน จุดชมซากุระและใบไม้ เปลี่ยนสี, ปราสาทและสกีรีสอร์ท
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักที่โรงแรม Anabara Onsen Shunkian Izumiya Or Active Resorts Urabandai
(- / L / HD)
หลังอาหารเชิญท่านอาบน ้าแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่าในนา้ แร่นนั ้ มี
แร่ธาตุซึ่งช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น

วันจันทร์ ท่ ี 31 ธันวาคม 2561

เช้ า

ลานสกี Listel Ski Fantasia – เมืองไอสึ วาคามัตสึ –
ปราสาทสึรุกะ – พิพธิ ภัณฑ์ บ้านซามูไรไอสึ – จังหวัดยา
มากาตะ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสู่ Listel Ski Fantasia ให้ ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมท้ าลมหนาวและเพลิดเพลินกับ
การเล่นสเลด หรือจะปั น้ ตุ๊กตาหิมะ พร้ อมกับ
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วย
หิมะ (ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ค่ าเช่ า
เครื่องเล่ นและกิจกรรมต่ างๆ ภายในลาน
สกี ) *** ทัง้ นีก้ ารเล่ นกิจกรรมหิม ะต่ างๆ
นั ้น ขึ น้ อยู่ กั บ สภาพภู มิ อ ากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน้ **
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองไอสึ วาคามัตสึ เป็ นเมืองที่โด่งดังเกี่ ยวกับงานฝี มือดังเดิ
้ มที่
เรียกว่า “เครื่องเคลือบไอสึ” นอกจากนันยั
้ งเป็ นแหล่งผลิตข้ าวและเหล้ าสาเกอีกด้ วย นาท่านชม
ปราสาทสึรุกะ ปลุกตานาน 600 ปี แห่งศักดิ์ศรีซามูไรของชาวจังหวัดฟุกุชิมะ เพื่อปกป้องฐาน
ที่มนั่ สุดท้ ายอย่างปราสาทสึรุกะ หรือ “ปราสาทนกกระเรี ยน” โดยชาวซามูไรซึ่งนับได้ ว่าเป็ น
ซามูไรกลุม่ ท้ ายๆ ในญี่ ปนุ่ จากการทาสงครามกลางเมือง
ไอสึ ในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ญี่ปนเปลี
ุ่
่ย น
จากยุคเอโดะมาเป็ นยุคเมจิ การต่อสู้ของเหล่าซามูไรที่มี
เพียงแค่สองมือถือดาบ ไฉนเลยจะต่อกรกับ กระสุนปื น
ของเหล่าทหาร แม้ สดุ ท้ ายจะรู้ ว่าแพ้ พ่ายแต่ก็ขอสู้จนตัว
ตายกลายเป็ นตานานแห่ง ศัก ดิ์ศ รี ค รัง้ สุด ท้ ายของชาว
ซามูไรที่ชาวเมืองไอสึ วาคามัตสึไม่มีวนั ลืมมาจนถึงทุก
วัน นี ้ ปั จ จุบัน มี ก ารบรรจุห ลัก สูต รการเรี ย นการสอน
สาหรับเด็กๆ ในเมืองไอสึ ในส่วนที่วา่ ด้ วยวิถีแห่งการเป็ น
ซามูไรที่ดีที่ควรยึดถือปฏิบตั ิ อาทิเช่น การรู้จกั เห็นใจผู้อื่น
กล้ าที่จะพูดขอบคุณและขอโทษ มีความอดทน ไม่คดโกง เคารพผู้ใหญ่ ภูมิใจในความเป็ นไอสึ
ไล่ตามฝั น และอย่าทาสิ่งที่ไม่ควร วิถีปฏิบตั ิเหล่านีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของสโลแกนที่ถูกติดตังไว้
้ ตาม
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

โรงเรียนต่างๆ เพื่อเตือนใจเด็กๆ แต่ก็ใช่วา่ คาสอนเหล่านี ้จะมีไว้ สาหรับเด็กๆ เท่านัน้ เพราะบาง
บริษัทในเมืองไอสึก็มีการนาเอาวิถีปฏิบตั ิแห่งชาวซามูไรที่เล่าผ่านสโลแกนอันเดียวกันนีไ้ ปใช้
เตือนใจพนักงานและชาวเมืองผ่านสื่อในรู ปแบบต่างๆ ด้ วยเช่นกัน นอกจากเรื่ องราวที่ เป็ น
ตานานแล้ วปราสาทนกกระเรียน 5 ชันที
้ ่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1384 หลังนี ้ ยังเต็มไปด้ วยมนต์ขลัง
และข้ อมูลที่น่าสนใจซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ ด้านในตัวปราสาท แม้ ตวั ปราสาทแต่เดิมจะถูกทาลาย
โดยรัฐบาลสมัยเมจิในปี ค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มีการสร้ างขึ ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยัง
คงไว้ ซึ่งรูปแบบของสถาปั ตยกรรมที่สวยงามแบบดังเดิ
้ ม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะ
โปรยปรายปกคลุมตัวปราสาท ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ บ้านซามูไรไอสึ เป็ นบ้ านพักของอดีตผู้นาซามูไรชันสู
้ งแห่งเมืองไอสึ
ในสมัยเอโดะ ชื่อว่า ไซโก ทะโนะโมะ (Saigo Tanomo) และยังมีบ้านพักเก่า Kyu nakahata
jin’ya ซึ่งได้ รับเลือกให้ เป็ นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ สาคัญของจังหวัดฟุกุชิมะ นอกจากนีย้ ังมี
โรงน ้าชา โรงสีข้าว และสิ่งปลูกสร้ างทางประวัติศาสตร์ มากมายที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ ทุกท่านจะ
ได้ สมั ผัสถึงความรู้สกึ ของการย้ อนยุคกลับไปในโลกของชาวซามูไรแห่งเมืองไอสึ นอกจากนี ้ยังมี
ร้ านขายของที่ระลึก Sato kobo Kokon เป็ นร้ านขายสินค้ าพื ้นเมืองที่ขึ ้นชื่อของเมืองไอสึอีกด้ วย
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูจ่ ังหวัดยามากาตะ จังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ่ทางทิศใต้ ของภูมิภาคโทโฮคุ มี
ชื่อเสียงในด้ านการผลิตข้ าว และเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในฐานะดินแดนแห่งผลไม้ ที่มีการปลูกเชอร์รี่กนั
มากที่สดุ เป็ นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร รวมไปถึงน ้าพุร้อนด้ วย อีกทัง้ ยังเป็ น
จุดกาเนิดของเทศกาลอิโมนิไกที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ปนด้
ุ่ วยเช่นกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Yamagata Grand Hotel (B / L / D)

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

เช้ า

กิ น ซั ง ออนเซ็ น – อ่ าวมั ต สึ ชิ ม่ า – วั ด โกไดโดะ –
เรื อนนา้ ชาคันรั นเท – มิตซุยเอาท์ เลท พาร์ ค เซนได –
เมืองเซนได

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูก่ ินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) เมืองออนเซ็นชื่อดังของจังหวัดยามากาตะ และยัง
มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในฐานะที่เป็ นแหล่งเหมืองแร่เงินในอดีต เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
เมืองออนเซ็นแห่งนี ้ คือ โรงแรมสไตล์ญี่ปนโบราณสร้
ุ่
างจากไม้ สงู สามถึงสี่ชนั ้ ที่เรี ยงรายยาวไป
ตามสองฟากฝั่ งที่มีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมือง ในเวลาตอนกลางคืนทัง้ เมืองจะสว่างไสวไปด้ วย
แสงไฟที่สะท้ อนออกมาจากโคมไฟแบบโบราณซึ่งใช้ น ้ามันแก๊ สเป็ นเชื ้อเพลิง ทาให้ บรรยากาศดู
โรแมนติก ไปอีก แบบ ทุก ท่านสามารถเดิน เล่น ชมความสวยงามของกิน ซัง ออนเซ็น บริ เ วณ
โดยรอบได้ ตามอัธยาศัย จากนันน
้ าท่านชมอ่ าวมัตสึชมิ ่ า เป็ นอ่าวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวทะเล
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

ที่มีความงดงามมากที่สดุ ในประเทศญี่ ปนุ่ และมีจานวนเกาะเล็กเกาะน้ อยมากถึง 260 เกาะ
ด้ วยกัน อีกทังยั
้ งมีอาหารขึ ้นชื่อมากมาย เช่น หอยนางรม สาหร่าย ปลาไท้ เป็ นต้ น และพาท่าน
ชมวัดโกไดโดะ วัดที่ตงอยู
ั ้ ่บนเกาะเล็กๆ ติดกับท่าเรื อมัตสึชิ ม่า ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่ ง เพี ยงไม่กี่
เมตรเท่านัน้ ถูกเชื่อมต่อกันด้ วยสะพานไม้ สีแดง ตรงพืน้ สะพานปูด้วยไม้ ระแนงที่ แบ่งช่องว่าง
บนสะพานเป็ นระยะห่ า ง 15 เซนติ เ มตร
เพื่ อให้ ผ้ ทู ี่ เ ดิ น ข้ ามได้ มองเห็นวิว ทะเลเบื อ้ ง
ล่าง นอกจากนี ้ยังว่ากันอีกว่าสะพานแห่งนี ้ได้
สร้ างขึ ้นมาเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เดินข้ ามมองเห็นเท้ าของ
ตัวเองในขณะที่ เ ดิ น และมีสติไม่พ ลัง้ เผลอ
เหม่ อ ลอยก่ อ นที่ จ ะเดิ น ไปถึ ง วั ด นั่ น เอง
จากนั น้ น าท่ า นสู่ เ รื อนน ้า ชาคั น รั นเท
(Kanrantei Tea House) เป็ นเรื อนนา้ ชาที่โทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ (ผู้ปกครองรัฐบาลกลางของ
ญี่ปน)
ุ่ มอบให้ กบั ดาเตะ มาซามุเนะ ในอดีตเคยเป็ นเรือนนา้ ชาประจาตระกูลดาเตะ อีกทัง้ ยัง
เคยเป็ นเรือนนา้ ชาของเหล่าซามูไรรวมไปถึง
เจ้ าหน้ าที่ ป กครองท้ องถิ่ น ในสมัย โบราณ
มากมายด้ วย แต่ปัจจุบนั เรือนน ้าชาแห่งนี ้เปิ ด
ให้ บริการแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งทุกท่านสามารถ
ชมวิวทิวทัศน์ อนั สวยงามของอ่าวมัตสึชิม่าที่
อยู่ ต รง หน้ า พร้ อม กั บ จิ บ ชาเขี ยวแล ะ
รับประทานขนมญี่ปนไปพร้
ุ่
อมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านช้ อปปิ ง้ ที่มิตซุยเอาท์ เลท พาร์ ค เซนได เป็ นเอท์เลทที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคโทโฮคุ
ซึ่งตังอยู
้ ่บริเวณท่าเรือเซนได เต็มไปด้ วยแบรนด์ดงั ชันน
้ าให้ ท่านเลือกซื ้อ จากทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศกว่า 120 ร้ านด้ วยกัน อาทิ เครื่องสาอางค์ เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิกา เป็ นต้ น
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูเ่ มืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคโทโฮคุเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆ ของ
เมืองเซนไดได้ ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างสมดุล เป็ นเมืองที่มีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมือง อีกทัง้
ยังมีต้ นไม้ เ รี ย งรายสองฟากถนนมองดูแล้ วเต็มไปด้ วยสีเขียว ท าให้ เ ป็ นที่ ร้ ูจักกันดีในฉายา
“เมืองแห่งต้ นไม้ ”
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hotel Monterey Sendai (B / L / D)
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วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านสูส่ วนผลไม้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับ
การเก็บ สตรอเบอรี่ ที่เ รี ย งรายเป็ นทิวแถว
จ านวนมาก และลองลิ ม้ รส ผลสตรอเบอรี่
สดๆ ใหม่ๆ ที่ท่านเก็บเองจากต้ นกันได้ อย่าง
เต็มอิ่ม พร้ อมกับ ถ่ายภาพกับต้ นสตรอเบอรี่
เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย รวมไปถึงท่านใดที่
ต้ องการซื ้อมาไว้ รับประทานเอง หรื อเป็ นของ
ฝากให้ กบั คนที่บ้านก็สามารถซื ้อกลับไปได้ เช่นกัน จากนันพาท่
้
านชมศาลเจ้ าชิโอกามะ ศาล
เจ้ าชินโตขนาดใหญ่ใ จกลางเมืองชิโอกามะ
ซึ่งนับ เป็ นหนึ่งในศาลเจ้ าเพี ย งไม่กี่ แห่งที่ มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานถึง 1,200 ปี ทางเดิน
ขึ ้นไปยังศาลเจ้ านันจะต้
้ องเดินขึ ้นบันได 202
ขัน้ ซึ่งคนญี่ ปนเชื
ุ่ ่ อกัน ว่า หากสามารถเดิน
ผ่านครบทุกขันจะถื
้ อว่าโชคดี มีโชคลาภ และ
ในทุก ๆ ปี จะมี ผ้ คู นมากราบไหว้ ขอพรเป็ น
จานวนมาก อีกทังศาลเจ้
้
าแห่งนีย้ งั เป็ นสถานที่ที่ถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน Sendai Station เป็ นสถานีหลักของจังหวัดมิยางิ และเป็ นสถานีที่สาคัญ
แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ เพราะเป็ นจุดเชื่อมต่อของรถไฟที่มาจากหลากหลายภูมิภาค และยัง
เป็ นจุดเชื่อมต่อรถไฟชินคันเซ็นหลายขบวนด้ วยเช่นกัน บริ เวณรอบๆ สถานีมีห้างสรรพสินค้ า
ร้ านขายของฝาก ของที่ ระลึก และร้ านอาหารต่างๆ ให้ ท่านได้ เลือกชม และช้ อปปิ ้งกัน ต่อที่
ถนนอิจบิ ันโจ เป็ นถนนคนเดินที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมืองและมีชื่อเสียงของเมืองเซนได เป็ นแหล่งช้
อปปิ ้งที่ เ ต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆ มากมาย ให้ ทุก ท่านได้ เ พลิดเพลิน ไปกับ การช้ อปปิ ้งตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hotel Monterey Sendai (B / L / D)

วันพฤหัสบดีท่ ี 3 มกราคม 2562
เช้ า

สวนผลไม้ (เก็ บ สตรอเบอรี่ ) – ศาลเจ้ า ชิ โ อกามะ –
สถานีเซนได – ถนนอิจบิ ันโจ

เซนได – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนได (B / - / -)
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10.35 น.
15.35 น .

ออกเดินทางจาก สนามบินเซนได โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลา ด้ วยเที่ยวบินที่
TG ---เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ 2 ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยว
เพิ่ม

29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

55,999

55,999

54,999

8,000

 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 เครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาลา (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ )
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริการสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนา้ หนัก
หรือจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์
เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่อายุไม่
เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
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เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 20 ท่านและทางบริษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่องบิน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 35,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัท
ภายใน 3 วัน (ไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมดหากลู กค้ าไม่ เดินทางไม่ ว่า กรณีใดๆ
เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ)
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้ อว่าการ
สารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง:
กรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทังหมดหากลู
้
กค้ าไม่เดินทางไม่วา่ กรณีใดๆ เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง,
การนั ด หยุ ด งาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณี ท่ ีท่ า นถู ก ปฏิ เ สธ การเข้ า หรื อ ออกเมื อ งจาก
เจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ า เมื อง หรื อเจ้ า หน้ า ที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ า งประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัด หยุด งาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ ย วบิ น การถูก ปฏิเ สธไม่ให้ เ ข้ าหรื อออกนอก
ประเทศ เป็ นต้ น
5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
หลัก
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6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ การ
น าสิ่งของผิด กฏหมายไปหรื อกลับ ระหว่างการเดิ น ทาง เอกสารการเดิน ทางไม่ถูก ต้ อ ง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
รจนพัทธ์ (หญิง) มือถือ : 081-696-4697
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