รหัสโปรแกรม : 16548 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

 บุกดงซามูไร ณ ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนก
กระเรียน
 สวนไคราคุเอ็น สวนสวย 1 ใน 3 ของญี่ปนุ่
 ทะเลสาบอิน าวาชิ โระ 1 ใน 4 ทะเลสาบใหญ่
ที่สดุ ของญี่ปนุ่
 โรงเบียร์สไตล์เยอรมัน คราฟต์เบียร์อนั โด่งดัง
 เล่นกิจกรรมท้าลมหนาว
 เก็บสตอว์เบอร์ร่สี ดๆ จากสวน
 ช้อปปิ ้งจุใจที่อิออนมอลล์
 อาบนา้ แร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปนุ่ 2 คืน
Code : JHDR 0206

วันที่

เส้นทาง

อาหาร
เช้า
-

สิงคโปร์ - อุชิ คุไดบุท สึ - อิบ ารากิ - สวนไคราคุเ อ็น - ฟุคุชิม่า –
ทะเลสาบอินาวาชิโระ - เวิรล์ กลาสแวร์และโรงเบียร์อินาวาชิโระ
ลานสกี Listel Ski Fantasia - เมืองไอสึ วาคามัตสึ - ปราสาทสึรุกะ พิพิธภัณฑ์บา้ นซามูไรไอสึ

-

วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ. 63 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63
วันเสาร์ท่ี 8 ก.พ. 63

อาหาร
กลางวัน
-

อาหาร
เย็น
-
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วันอาทิตย์ท่ี 9 ก.พ. 63
วันจันทร์ที่ 10 ก.พ. 63

โออุจิจคู ุ - หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ - สวนผลไม้(เก็บสตอรว์เบอร์รี่)
- นาริตะ - ห้างอิออน
สนามบินนาริตะ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ. 2563
15.30 น.

18.10 น.
21.35 น.

23.55 น.

-

-

กรุ งเทพฯ –สิงคโปร์

คณะพร้อมกันที่ ส นามบินสุวรรณภูมิ แถว K ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ทา่ น

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุคชุ ิมา่ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่
SQ 979
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
(พิเศษ!!! แจกฟรี Changi Dollars Voucher มูลค่า 20 SGD หรือ ประมาณ 500 บาท เป็ นอภินนั ทนาการ
จากสายการบินให้แก่ทกุ ท่านฟรีเพื่อใช้สาหรับใช้จ่ายกับร้านค้าที่รว่ มรายการภายในอาคารผูโ้ ดยสาร
ทุกแห่งของสนามบินชางกี)
ออกเดินทางต่อสู่เมืองฟุคชุ ิม่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วย
เที่ยวบินที่ SQ 638
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วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 2563
07.30 น.

เที่ยง
บ่าย

อุชิคุไดบุทสึ – อิบารากิ – สวนไคราคุเอ็น – ฟุคุชิม่า –
ทะเลสาบอินาวาชิโระ – เวิรล์ กลาสแวร์และโรงเบียร์อินาวาชิโระ

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) เป็ นจังหวัดที่ตงั้ อยู่ในภูมิภาคคัน
โต ห่างจากกรุ ง โตเกี ยวไปทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตามแนว
ชายฝั่ งแปซิ ฟิ ค น าท่ า นเดิ น ทางเข้า ชม อุ ชิ คุ ไ ดบุ ท สึ (Ushiku
Daibutsu) พระพุทธรู ปอุชิคุไดบุทซึ เป็ นพระพุทธรู ปปางยืนที่หล่อ
จากทองสัมฤทธิ์ซ่งึ มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในโลก มีความสูงถึง 120 เมตร
ทาให้วนั ที่อากาศดีๆสามารถมองเห็นได้ถึงใจกลางเมืองโตเกียวเลย
ทีเดียว พระใหญ่แห่งอิบารากินีส้ ร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 โดยใช้
เวลาสร้างยาวนานถึง 10 ปี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สวนไคราคุเอ็น
(Kairakuen) สวนแห่งนีน้ บั ว่าเป็ น 1 ใน 3 สวนสไตล์ญ่ีปนที
ุ่ ่มีช่ือเสียง
ของญี่ปนุ่ มีพืน้ ที่ทงั้ หมด 1,875 ไร่ สวนสาธรารณะของเมือง
ที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของโลก เป็ นรองแค่เพียงเซ็นทรัล
พาร์คของมหานครนิวยอร์ค ที่น่ีมีตน้ บ๊วยกว่า 3,000 ต้น
100 สายพันธุ์ ถ้าหากท่านโชคดีมาที่น่ีช่วงที่ดอกบ๊วยบาน
จะมีความสวยงามอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) เป็ นจังหวัดที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของญี่ปนุ่
ครอบคลุมพืน้ ที่ชายฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิมากกว่า 15 กิโลเมตร มีภูเขาไฟและนา้ พุรอ้ น จุดชมซากุระ
และใบไม้เ ปลี่ ยนสี , ปราสาทและสกี รีสอร์ท จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินาวาชิโระ (Lake Inawashiro)
หรือทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ 1 ใน 4 ทะเลสาบที่ใหญ่
ที่ สุด ในญี่ ปุ่ น ทะสาบแห่ง นี เ้ ป็ น ทะเลสาบที่ ตั้ง อยู่ต รง
กลางของจังหวัดฟุกุชิมะ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ในอดีต ซึ่ง ทาให้มีแร่ธาตุต่างๆมากมายอยู่ในนา้ ทาให้
ไม่มีส่ิงมีชีวิต แต่ไม่เป็ นอันตรายต่อผิวของมนุษย์ จากนัน้ นาท่านเดินทางชม เวิรล์ กลาสแวร์ (World
Glass Ware) ทุกท่านสามารถชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบ
และสี สัน สวยงามซึ่ง เกิ ด จากกรรมวิ ธี ก ารเป่ าแก้ว ด้ว ย
เทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบ
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เย็น

และสีท่ีแตกต่างกัน ออกไป ตามความถนัดและความชานาญของช่างเป่ าแก้ว ให้ท่านได้เลือกซื อ้
ฝากกัน ตามอัธ ยาศัย จากนัน้ ข้า งๆกัน จะมี โรงเบีย ร์อิน าวาชิโ ระ (Inawashiro Original Beer
Brewery) โรงเบียร์เก่าแก่สไตล์เยอรมัน ที่มีคราฟต์เบียร์อันโด่งดังคือ อิน าวาชิโ ระ ออริจิน ัล เบีย ร์
17846 ประกอบไปด้วยเบียร์ 5 ชนิด ได้แก่ Pilsner, Weizen, Golden Angel, Brown Weizen,
Rauch ซึ่ง เบีย ร์ข องที่ นี่ ไ ด้ร บั รางวัล ต่า งๆมาแล้ว มากมาย โดยสูต รของความอร่อ ยก็คือ การ
เลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพประกอบกับนา้ ธรรมชาติจากเทื อกเขาบันไดที่ มีความบริสุทธิ์ มาก ทา
ให้เกิดความอร่อยที่ลงตัว เมื่อถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่ีพัก
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักที่โรงแรม Listel Inawashiro Hotel (- / L / HD)
หลังอาหารเชิญท่านอาบนา้ แร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่าในนา้ แร่นนั้ มี แร่ธาตุ
ซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ ้
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วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2563
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ลานสกี Listel Ski Fantasia – เมื องไอสึ วาคามั ตสึ –
ปราสาทสึรุกะ – พิพธิ ภัณฑ์บ้านซามูไรไอสึ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ Listel Ski Fantasia ให้ท่านสนุกสนานกับ
กิ จ กรรมท้าลมหนาวและเพลิดเพลินกับการเล่นสเลด
หรือจะปั้ นตุ๊ก ตาหิม ะ พร้อ มกับ ถ่ ายรู ป เป็ น ที่ ร ะลึกกับ
บรรยากาศที่ เ ต็ม ไปด้ว ยหิ ม ะ (ราคานี้ไ ม่ ร วมค่ า เช่ า
อุ ป กรณ์ ค่ า เช่ า เครื่ อ งเล่ น และกิ จ กรรมต่ า งๆ
ภายในลานสกี) *** ทั้งนีก้ ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆ
นั้น ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึ วาคามัตสึ (Aizu Wakamatsu) เป็ นเมืองที่โด่งดังเกี่ยวกับงาน
ฝี มือดัง้ เดิมที่เรียกว่า “เครื่องเคลือบไอสึ” นอกจากนัน้ ยังเป็ นแหล่งผลิตข้าวและเหล้าสาเกอีกด้วย นา
ท่านชม ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) ปลุกตานาน 600 ปี
แห่งศักดิ์ศรีซามูไรของชาวจังหวัดฟุกชุ ิมะ เพื่อปกป้องฐานที่ม่ นั
สุดท้ายอย่างปราสาทสึรุกะ หรือ “ปราสาทนกกระเรียน” โดย
ชาวซามูไรซึ่งนับได้ว่าเป็ นซามูไรกลุ่มท้ายๆ ในญี่ปนุ่ จากการทา
สงครามกลางเมืองไอสึ ในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่
ญี่ปนเปลี
ุ่
่ยนจากยุคเอโดะมาเป็ นยุคเมจิ การต่อสูข้ องเหล่าซามูไร
ที่ มี เพี ยงแค่สองมื อถื อดาบ ไฉนเลยจะต่อกรกับกระสุนปื นของ
เหล่ า ทหาร แม้สุ ด ท้า ยจะรู ้ ว่ า แพ้ พ่ า ยแต่ ก็ ข อสู้จ นตัว ตาย
กลายเป็ นต านานแห่ ง ศัก ดิ์ ศ รี ค รั้ง สุ ด ท้า ยของชาวซามู ไ รที่
ชาวเมืองไอสึ วาคามัตสึไม่มีวนั ลืมมาจนถึงทุกวันนี ้ ปั จจุบนั มีการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน
สาหรับเด็กๆ ในเมืองไอสึ ในส่วนที่ว่ าด้วยวิถีแห่งการเป็ นซามูไรที่ดีท่ีควรยึดถือปฏิบตั ิ อาทิเช่น การ
รูจ้ กั เห็นใจผูอ้ ่ืน กล้าที่จะพูดขอบคุณและขอโทษ มีความอดทน ไม่คดโกง เคารพผูใ้ หญ่ ภูมิใจในความ
เป็ นไอสึ ไล่ตามฝั น และอย่าทาสิ่งที่ไม่ควร วิถีปฏิบตั ิเหล่านีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของสโลแกนที่ถูกติดตัง้ ไว้
ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อเตือนใจเด็กๆ แต่ก็ใช่ว่าคาสอนเหล่านีจ้ ะมีไว้สาหรับเด็กๆ เท่านัน้ เพราะบาง
บริษัทในเมืองไอสึก็มีการนาเอาวิถีปฏิบตั ิแห่งชาวซามูไรที่เล่าผ่านสโลแกนอันเดียวกันนีไ้ ปใช้เตือนใจ
พนัก งานและชาวเมื อ งผ่า นสื่ อ ในรู ป แบบต่างๆ ด้ว ยเช่น กัน นอกจากเรื่อ งราวที่ เป็ น ตานานแล้ว
ปราสาทนกกระเรียน 5 ชัน้ ที่สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1384 หลังนี ้ ยังเต็มไปด้วยมนต์ขลังและข้อมูลที่
น่าสนใจซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ดา้ นในตัวปราสาท แม้ตวั ปราสาทแต่เดิมจะถูกทาลายโดยรัฐบาลสมัยเม
จิในปี ค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มีการสร้างขึน้ มาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซ่ึงรู ปแบบของ
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เย็น

สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบดัง้ เดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาท
ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย พาทุกท่านชม พิพธิ ภัณฑ์บ้านซามูไรไอสึ (Aizu Bukeyashiki) เป็ นบ้านพัก
ของอดีตผูน้ าซามูไรชัน้ สูงแห่งเมืองไอสึ ในสมัยเอโดะ ชื่อว่า
ไซโก ทะโนะโมะ (Saigo Tanomo) และยังมีบา้ นพักเก่า Kyu
Nakahata Jinya ซึ่งได้รบั เลือกให้เป็ นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ที่สาคัญของจังหวัดฟุกชุ ิมะ นอกจากนีย้ งั มีโรงนา้ ชา โรงสีขา้ ว
และสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์มากมายที่พิพิธภัณฑ์
แห่งนี ้ ทุกท่านจะได้สัมผัส ถึงความรู ส้ ึกของการย้อนยุคกลับไปในโลกของชาวซามูไรแห่งเมืองไอสึ
นอกจากนีย้ งั มีรา้ นขายของที่ระลึก Sato kobo Kokon เป็ นร้านขายสินค้าพืน้ เมืองที่ขนึ ้ ชื่อของเมือง
ไอสึอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Ookawaso Hotel (B / L / HD)

วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2563
เช้า

โออุจจิ ูคุ – หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ – สวนผลไม้
(เก็บสตรอว์เบอร์ร่)ี – นาริตะ – ห้างอิออน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ ้ า นญี่ ปุ่ นโบราณ โออู จิ จู คุ
(Ouchijuku) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่เป็ นจุดแวะพักผ่อนของผูท้ ่ี
จะเดิ น ทางไปยัง เมื อ งไอสึ บ้า นเรื อ นของที่ น่ี เ ป็ น แบบ
ดัง้ เดิมที่ใช้กนั มาตัง้ แต่สมัยเอโดะ หมู่บา้ นแห่งนีไ้ ด้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนเป็ นเขตอนุรัก ษ์ส่ิ ง ปลูกสร้า งอันส าคัญของ
ประเทศญี่ ปนในปี
ุ่
1981 ปั จจุบนั บ้านเรือนหลายๆ หลัง
ได้รบั การปรับปรุ งดูแลใหม่ และได้มีการเปิ ดเป็ นร้านอาหารและร้านขายของฝากต่างๆ โดยเมนูท่ีขึน้
ชื่ อ ของที่ น่ี คื อ เนกิ โ ซบะ หรื อ โซบะต้น หอมนั่นเอง โดย
วิธีการกินคือการใช้ตน้ หอมใหญ่ทานแทนตะเกียบพร้อม
เส้นโซบะและนา้ ซุปหอมหวาน โดยเป็ นเมนูพิเศษที่มีแค่ท่ี
หมู่บา้ นโออุจิจคู เุ ท่านัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หน้าผา
หินโทโนะ เฮทสึ ริ (Tono Hetsuri) อนุส รณ์แ ห่ง
ธรรมชาติที่ เ กิ ด จากการกัด เซาะของนา้ จนกลายเป็ น
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

หน้า ผารู ป ร่า งแปลกตา ซึ่ง ด้า นบนผาเป็ นเหมือนหอคอยที่มองลงมาจะเห็นแม่นา้ โอคาวะสีเขียว
มรกตอยู่เบือ้ งล่าง ท่านสามารถเดินผ่านสะพานแขวนเพื่อชมหน้าผาและร่องผา รวมถึงหินหน้าตา
แปลกๆ มากมาย อีกทัง้ ภายในยังมีจดุ ให้สกั การะพระโพธิสตั ว์ดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านสู่ สวนผลไม้ (Fruit Picking) ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการเก็บสตรอว์เบอร์รี่ท่ีเรียงรายเป็ นทิวแถวจานวน
มาก และลองลิม้ รส ผลสตรอเบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ ที่ท่านเก็บ
เองจากต้นกันได้อย่างเต็มอิ่ม พร้อมกับถ่ายภาพกับต้น
สตรอเบอรี่เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย รวมไปถึงท่านใดที่
ต้องการซือ้ มาไว้รบั ประทานเอง หรือเป็ นของฝากให้กบั คน
ที่บา้ นก็สามารถซือ้ กลับไปได้เช่นกัน เมื่อเข้าสู่ เมืองนาริตะ (Narita) นาท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล์
(Aeon Mall) เป็ นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้ อยู่ใกล้กับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ี ปนุ่ มีรา้ นค้าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 ร้านจาหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้ งั มีรา้ น
เสือ้ ผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ่งบางร้านไม่ตอ้ งเสียภาษี สินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจาหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Narita Garden Hotel (B / L / D)

วันจันทร์ที่ 10 ก.พ. 2563
เช้า
11.05 น.
17.45 น.
18.35 น.
20.00 น.

สนามบินนาริตะ – สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ (B / - / -)
ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 637
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางจากสนามบินชางกี โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 978
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************
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อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักห้องเดีย่ ว
เพิม่

6 – 10 ก.พ. 63

37,999

34,999

31,999

7,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่า 20 คน ในกรณีทกี่ รุ๊ปต่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
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อัตราค่าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
2. ค่ารถรับ - ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริการสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนา้ หนักหรือ
จานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จา่ ยโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สาหรับผูท้ ่ีอายุไม่เกิน
80 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ่ีอายุไม่เกิน 80 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
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อัตรานีไ้ ม่รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
เงือ่ นไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณี ท่ี มีการขึน้ ราคาค่าตั๋วเครื่ องบิน หรื อมี การ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน
24 ชั่วโมง
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนัน้ จะถือว่าการสารอง
การเดินทางนัน้ ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปนุ่ อาจเจอ
ปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกัน
เยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้า
จะมืดเร็ว ขอให้ทา่ นทาความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการ
แจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชาระค่าใช้จา่ ยตามจริงก่อนที่จะคืนให้นกั ท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
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หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นนั้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับสภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ ปนุ่ การนา
สิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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