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กําหนดการเดินทาง : 16-20 พ.ย. 62 จํานวน 30 ท่าน

วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 62 (1)
21.00 น.

23.50 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออก
เดินทาง
เหินฟ้ าสู่ สนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG 626 (ใช้เวลาเดินทาง 5.40 ชัว่ โมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 (2)

07.30 น.

กรุงเทพฯ – เซนได (ประเทศญี่ปุ่น)

สนามบินเซนได – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบ 5 สี
โกชิคินุมะ –วัดเอ็นโซจิ –ปราสาทนกกระเรียนซึรุกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ จุดชมวิวสะพานไดอิจเิ คียวเรียว –
ชิมไอศครีม CHARCOAL - อิ่มอร่อยกับขาปู

ถึงสนามบินสนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น ** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นํา
อาหารสด จําพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ **
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็ นเวลาท้องถิ่น
เพื่ อ ความสะดวกในการนั ด หมาย) หลัง ผ่ า นการตรวจตราหนั ง สื อ เดิ น ทางและพิ ธี ก าร
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ... นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหนึ่ ง
ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ (TOHOKU) จุดเด่นของจังหวัดนี้ ที่ทาํ ให้ใครๆ ก็
หลงรักก็น่าจะเป็ นเพราะที่นี่มีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์กบั
วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ที่จงั หวัดแห่งนี้ ก็ยงั มีอากาศที่บริสุทธิ์ มี
ความสงบในแบบที่เราไม่อาจหาได้จากในเมืองใหญ่ๆ
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พิเศษสําหรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี !!! ณ ทะเลสาบ 5 สี GOSHIKINUMA (โกชิคินุมะ) แห่ง
จังหวัด FUKUSHIMA เป็ นบ่อนํ้าที่เกิดขึ้ นตามธรรมชาติโดยมีท้งั หมด 9 บ่อด้วยกัน!! และ
ด้วยความที่สถานที่แห่งนี้ มีความสวยงามมาก ดังนั้นทางประเทศญี่ปุ่นก็เลยจัดทําเส้นทาง
การเดินศึกษาธรรมชาติที่ให้เราสามารถเดินผ่านทั้ง 9 บ่อได้

จากนั้นนําท่านสู่ วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึ่ งในวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดฟุกุชิ
มะ โดยวัดแห่งนี้ เป็ นวัดที่สร้างขึ้ นมาตั้งแต่ 1,200 ปี ก่อนและสร้างขึ้ นจากไม้ท้ังหมด
นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ ยังตั้งอยู่บนเนิ นเขาเล็ กๆ ที่ มีทิวทัศน์ สวยงามสามารถมองเห็นแม่น้ํ า
TADAMI (ทาดามิ) ได้แบบพาโนรามา รวมทั้งยังเป็ นสถานที่ที่ให้กาํ เนิ ดมาสคอตของเมือง
AIZU-WAKAMATSU อย่างเจ้าวัวแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ)

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ให้ท่านได้ลองรับประทานข้าวหน้า

บ่าย

หมูทอด สูตรยานาอิสุ อันแสนอร่อย ด้วยเนื้ อหมูคาํ โตกรอบนอกนุ่ มในเนื้ อฉํา่ กับข้าวสวย
ร้อนๆ ราดด้วยซ้อสสูตรพิเศษแบบฉบับยานาอิสุรสชาดไม่เหมือนใคร
นําท่านชมหนึ่ งในปราสาทที่เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ปราสาท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือ
ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทแห่งนี้ เป็ นปราสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับซามูไรกลุ่มเสือขาว
BYAKKOTAI ซามูไรกลุ่มสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่น

ไฮไลท์สาํ หรับการชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ท่านไม่ควรพลาด !! นํ าท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี
บริเวณ จุดชมวิวรถไฟสาย TADAMI LINE วิวสะพาน DAIICHI KYOURYOU ถือเป็ นจุดชมวิว
ที่มีชื่อเสียงเป็ นอันดับต้นๆ ของจังหวัด FUKUSHIMA และในแต่ละวันนั้นจะมีนักท่องเที่ยว
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และช่างภาพชาวญี่ปุ่นจํานวนมากมาดูความสวยงามของรถไฟขณะที่กาํ ลังวิง่ บนสะพานโดยมี
แม่น้ําที่กว้างใหญ่ และภูเขาที่สมบูรณ์เป็ นฉากอยูด่ า้ นหลัง
หลังจากนั้น เราสมนาคุณท่านด้วยการแจกไอศกรีม CHARCOAL ท่านละ 1 แท่งให้ได้ลิ้มชิมรส

คํา่

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูขาปู
 พักค้างคืน ณ AIZU ASTRAEA HOTEL
หรือเทียบเท่า
พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็ นการ
พักผ่ อนจากการที่ ได้เหน็ ดเหนื่ อยกับการเดิ นทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่
นํ้าแร่ธรรมชาติเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทัง่ ปั จจุบนั
ยังคงได้รบั การรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็ นอย่างดี เป็ นที่รจู ้ กั อย่างแพร่หลาย และเชื่อว่า
ในนํ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 62 (3)

หมู่บา้ นญี่ปุ่นโบราณโออุจจิ คู ุ – นั ่งรถไฟเส้น AIZU
RAILWAY - ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ อินะวะชิโระ หมู่บา้ นสุนขั จิ้ งจอก ZAO - แช่ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

นําท่านสู่ หมู่บา้ นญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บา้ นญี่ปุ่นที่มีความสวยงาม
มาก และที่ นี่คือสถานที่ ท่องเที่ยวที่แม้แต่คนญี่ปุ่นยังมาเที่ยวเป็ นจํานวนมาก โดยประวัติ
คร่าวๆ ของหมู่บา้ นนี้ ก็คือในสมัยเอโดะ ถนนเส้นที่ผ่านหน้าหมู่บา้ นแห่งนี้ ถือเป็ นเส้นทาง
หลักในการคมนาคมและการค้าที่เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไม
ชิ (IMAICHI) ดังนั้นหมู่บา้ นแห่งนี้ จึงกลายเป็ นแหล่งที่พกั ระหว่างทางที่ได้รบั ความนิ ยมมาก
เพราะเป็ นสถานที่ ที่ มีค รบทั้ง อาหารและที่ พัก **หากท่ า นมีเ วลา สามารถลองชิ ม โซบะ
ต้นหอม ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน**

... จากนั้นนํ าท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั ง่ รถไฟเส้น AIZU RAILWAY จากสถานี Yunokami
onsen สู่สถานี Tonohetsuri
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เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยูบ่ ริเวณใจกลางจังหวัด
ฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ในช่วงฤดูหนาวที่จะมีฝงู หงส์จาํ นวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แม้
อากาศจะหนาวจัดมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระนั้นใหญ่เป็ นอันดับสี่ในประเทศญี่ปุ่น
และมีภาพสะท้อนของภูเขาบันไดปรากฏอยูบ่ นผิวนํ้าด้วย ความสวยงามนี้ ทําให้เป็ นที่รจู ้ กั กัน
ในชื่อ “กระจกแห่งสวรรค์” … จากนั้นนําท่านไปสัมผัสความน่ ารักของบรรดาเข้าขนฟูกนั
อย่างใกล้ชิดก็ไม่ควรพลาด หมู่บา้ นสุนขั จิ้ งจอกซาโอะ (ZAO KITSUNE MURA/ZAO FOX
VILLAGE) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้ งจอกหลายหลายสาย
พันธ์ หลากสี ซึ่งที่นี้เปิ ดให้เข้าชมยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้ งจอกเป็ นผู้
ส่งสารของ INARI OKAMI เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์

คํา่

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ SUZUKIYA RYOKAN HOTEL

หรือเทียบเท่า
พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็ นการ
พักผ่ อนจากการที่ ได้เหน็ ดเหนื่ อยกับการเดิ นทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่
นํ้าแร่ธรรมชาติเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทัง่ ปั จจุบนั
ยังคงได้รบั การรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็ นอย่างดี เป็ นที่รจู ้ กั อย่างแพร่หลาย และเชื่อว่า
ในนํ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันอังคารที่ 19 พ.ย. 62 (4)

ฝึ กทําตุก๊ ตาญี่ปุ่นโคเคชิหนึ่งเดียวในโลก – ตลาดปลา
ชิโองามะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก
– ปราสาทเซนได (ภายนอก) – อนุสาวรียข์ องท่านไดเมียว
- ช้อปปิ้ งมิตซุยเอาท์เลต

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

ให้ท่านทดลองทํา ตุก๊ ตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ฉบับออริจินัลที่มีเพียงตัวเดียวในโลก
กล่าวกันว่าตุ๊กตาโคเคชิที่ท่านได้เพ้นท์เองนั้น มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจ้าตัว
คนเพ้น ท์ อ ย่ า งน่ าประหลาดใจ หากได้ ล องแล้ว จะต้อ งติ ด ใจอย่ า งแน่ นอน ตุ๊ ก ตา
โคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้ด้งั เดิมของญี่ปุ่นที่มีหวั กลมลําตัวทรงกระบอก มีลาย
เพ้นท์ใบหน้าและลวดลายต่างๆ
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เที่ยง

บ่าย

จากนั้นนําท่านเลือกซื้ อและชิมอาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาชิโองามะ (SHIOGAMA FISH
MARKET) เป็ นหนึ่ งในตลาดปลาที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่ งของญี่ปุ่น ศูนย์กลางการค้าปลาที่
คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ ภายในตลาดมีรา้ นค้ากว่า 140 ร้าน แต่ละร้านจําหน่ ายอาหาร
ทะเลสด ผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลแบบแปรรูป อาหารท้องถิ่น เช่น หอยนางรมมัตสึชิมะ
(MATSUSHIMA OYSTERS) และเค้กปลาแบบท้องถิ่น
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ

นําท่านล่องเรือรับลมชม อ่าวมัตสึชิมะ ที่มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 260 เกาะ ลักษณะเกาะเป็ น
แบบหินขาวปกคลุมไปด้วยต้นสน ทัศนี ยภาพงดงาม โดยในปี ค.ศ. 2013 อ่าวมัตสึชิมะเคย
ได้รบั รางวัล อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก และยังติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดใน
ญี่ปุ่นอีกด้วย

ต่อไปนําท่านชม (จากภายนอก) ปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือที่
เรียกว่า AOBA CASTLE เนื่ องจากว่าตัวปราสาทจริงๆ นั้นได้ถกู ทําลายไปแล้วและไม่ได้มีการ
สร้างขึ้ นใหม่เหมือนกับปราสาทบางแห่งของญี่ปุ่น ที่นี่จึงมีเพียงลานกว้างๆ แต่บนหินแต่ละ
จุดนั้นก็มีแผ่นเหล็กสลักบอกว่าตอนนี้ เราอยู่หอ้ งไหนของปราสาทในสมัยก่อน แวะถ่ายรูป
อนุสาวรียข์ องท่านไดเมียว (ตําแหน่ งเจ้าเมืองในสมัยก่อน) DATE MASAMUNE ผูม้ ีฉายา
ว่า ‘มังกรตาเดี ยว’ เรียกว่าเป็ นคนที่มีความสนใจทางด้านการทูตและเทคโนโลยีของชาติ
ตะวันตกเป็ นอย่างมาก ซึ่งที่นี่ เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกที่
สวยงาม
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คํา่

อิ สระช้อปปิ้ ง ณ มิ ต ซุ ยเอาท์เลต ปาร์ค เซนได เอ้า ท์เลตที่ ใ หญ่ที่ สุดในภูมิภาคโทโฮกุ
ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คดั สรรมารวมถึงร้านขายสินค้า
แบรนด์ดงั ทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหาร
ขนาดใหญ่ เครื่ องดื่ ม คาเฟ่ สําหรับนั ง่ พักผ่ อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ ง หรื อจะเดิ นเล่ น
ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์ยกั ษ์
อิสระอาหารคํา่ เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งได้อย่างต่อเนื่ อง
 พักค้างคืน ณ HOTEL ROUTE-INN SENDAI NAGAMACHI INTER หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 20 พ.ย. 62 (5) เซนได – กรุงเทพฯ
07.00 น.
11.15 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พกั นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627 (ใช้เวลาเดินทาง 6.50 ชัว่ โมง)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

16.05 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ………พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้น-ลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
2. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น
ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระ
ค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรี ยบร้ อยแล้ ว

7

อัตราค่าบริการ

จํานวน 30 ท่าน

กําหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่ พักห ้องละ
2 ท่าน

เด็กอายุตํา่ กว่า
8 ปี พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน

พักห ้องเดีย
่ ว
เพิม
่
ท่านละ

33,900

6,900

ราคา/ ท่าน
16 พ.ย. – 20 พ.ย.

35,900

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าวทางบริษัทฯ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
ขอสงวนสท
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. การชาํ ระค่าบริการ
2.1 กรุณาชาํ ระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท ภายใน 2 วันหลังการทําจอง
2.2 กรุณาชาํ ระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้ าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้ ายทัง้ หมด 100% ของราคาค่าทัวร์
่ ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจํา
3.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีอ
่ อกเดินทางชว่ งเทศกาลวันหยุด เชน
่ CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ทีน
่ ั่งกับสายการบิน และค่ามัดจําทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เชน
ี ารคืนเงินมัดจํา
หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่วา่ ยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีร่ ะบุไว ้
ิ ธิท
ิ้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สน
้
3.6 เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร ้อม คณะ
ิ ธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สน
ิ้
ถือว่าท่านสละสท
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
ั ้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
2. ค่าทีพ
่ ักห ้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ั ภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครือ
5. ค่านํ้ าหนักสม
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ี
การเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทิปม ัคคุเทศก์ คนข ับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
ื เดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าทําหนังสอ
่ ค่าอาหาร - เครือ
ั รีด ค่า
3. ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน
่ งดืม
่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซก
โทรศัพท์ เป็ นต ้น
4. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง(ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
5. ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครือ
่ งบิน
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
ื เดินทางไทย ได ้รับการยกเว ้นวีซา่ )
7. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ชวั่ คราวเข ้าประเทศญีป
่ น
ุ่ (สําหรับผู ้ถือหนังสอ
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หมายเหตุ
ิ ธิท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน
ิ ธิก
2. ขอสงวนสท
์ ารเก็บค่านํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
ิ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนือ
่ งจากสาเหตุตา่ งๆ
ิ้ หากเกิดกรณีความล่าชาจากสายการบิ
้
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
น, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสงิ่ ของผิดกฎหมาย ซงึ่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
้
ิ
่
ิ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สน หากเกิดสงของสูญหาย อันเนือ
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาํ ระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯแล ้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการเปลีย
บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้า ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั สภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อัตราแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลเยน

ใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ

