โปรแกรมการเดินทาง
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เช้า เที่ยง

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
( TG626 : 23.59-07.40 )
กระเช้าไฟฟ้าซะโอ (Zao Ropeway)-บนจุดชมวิว
สะพานไดอิจิ เคียวเรียว- AEON MALL



หมู่บา้ นญี่ปุ่นโบราณ โออูจจิ คู ุ Ouchijuku-ปราสาทซึ
รุกะ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ศาลเจ้าฮานิทสึ
เกาะมัตสึชิมะ-โรงงานผลิตลูกชิ้ นปลา
Sasakamakan - มิตซุยเอ้าท์เล็ต
อิสระช้อปปิ้ งหรือเที่ยวภายในเมือง
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คํา่





โรงแรมที่พกั

DORMY EXPRESS
KORIYAMANATURAL HOT
SPRING หรือระดับเดียวกัน
HIGISHIYAMA PARK HOTEL
หรือเทียบเท่า
ANA HOLIDAY INN SENDOI
HOTEL หรือเทียบเท่า
ANA HOLIDAY INN SENDOI
HOTEL หรือเทียบเท่า

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

(TG661 : 00.20-05.25)
หากท่านมี ความจําเป็ นจะต้องซื้ อตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบิ นไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุ ณาสอบถาม
เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้ อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถ
6
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เลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่ องมาจากหากเกิ ดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ ว่าจะเป็ นการยกเลิก
เที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมี การเปลี่ยนแปลง ซึ่ ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็ นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็ น
เหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่
รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิ ร์มกรุป๊ ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัย
ในความไม่สะดวก
วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับท่าน
23.59 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS
เที่ยวบินที่ TG626 บริการนํ้าดื่มและอาหารว่างบนเครื่องบิน

วันที่ 2
เช้า
07.30 น.

เที่ยง

กระเช้าไฟฟ้าซะโอ (Zao Ropeway)-บนจุดชมวิวสะพานไดอิจิ เคียวเรียว- AEON MALL เมืองโคกิยามะ
รับประทานอาหารเช้า เสริฟอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง(1)
เดินทางถึง สนามบินเซ็นได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาํ อาหารสด จําพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้
เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั ่วโมง)
จากนั้นนําท่านขึ้ น กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ เริ่มต้นจากถนน Zao Onsen Street ที่สถานี Zao sanroku (สูง
กว่าระดับนํ้าทะเล 855 เมตร) ไปยังสถานี Juhyokogen (1331 เมตร) จนกระทัง่ ถึงสถานี Zao jizosancho
(1661 เมตร) วิวจากด้านบนของกระเช้าสวยงามมาก สีเขียวสดใสของฤดูใบไม้ผลิ วิวต้นอัลไพน์ ในหน้า
ร้อน สีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง และหิมะและการเกิดเปลือกนํ้าแข็งในช่วงหน้าหนาว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(2)
จากนั้นนําท่านเดินทาง ชมทิวทัศน์สุดอลังการ บนจุดชมวิวสะพานไดอิจิ เคียวเรียว หรือ Tadami River
First Bridge Viewpoint สะพานแห่งนี้ อยู่ในเมืองมิชิมะ ไฮไลท์คือระหว่างที่รถไฟแล่นข้ามสะพาน จะ
มองเห็นเหล่าแมกไม้เขียวขจีที่โอบล้อมทัว่ ทั้งหุบเขาในฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเปลี่ยนสีสวยงาม
เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทิวทัศน์ในหุบเขาจะมีสีขาวโพลนจากหิมะ ให้ความสวยงามไปอีกแบบ เรียกได้วา่ มา
เที่ยวฤดูไหน ก็จะได้ชมวิวที่แตกต่างกันออกไป
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ AEON MALL เมืองโคกิยามะ ร้านช็อปปิ้ งก็อาจจะเหมือนห้างปกติทวั ่ ไป มีโซน
ร้า นอาหาร ร้า น 100 เยน นอกจากนั้ นแล้วก็ เ ป็ นโซนช็ อปปิ้ ง มี ร า้ นหลากหลายให้เ ลื อ ก มี ของตั้งแต่
เครื่องสําอาง ของกิน ของฝาก ไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ าเลย
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อิสระรับประทานอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย ณ AEON MALL
พักที่โรงแรม DORMY EXPRESS KORIYAMA NATURAL HOT SPRING หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3
หมู่บา้ นญี่ปุ่นโบราณ โออูจจิ คู ุ Ouchijuku-ปราสาทซึรุกะ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ศาลเจ้าฮานิทสึ-ศาล
เจ้าฮานิทสึ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นญี่ปุ่นโบราณ โออูจจิ ูคุ(Ouchijuku) เป็ นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิ
ไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกบั นิ กโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปั จจุบนั นี้ บ้านสไตล์
ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมส
เตย์ต่า งๆ อาหารยอดนิ ยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทร้า ต์ย่า ง นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ปราสาทซึ รุก ะ หรื อ
ปราสาทนกกระเรี ย นขาว ซึ่ ง ที่ นี่ เ ป็ นมากกว่า ปราสาท แต่ เ ป็ นเสน่ ห์ของร่ อ งรอยทางประวัติ ศาสตร์ที่
ผสมผสานกับตํานานความกล้าหาญของเหล่าซามูไรนักรบ ชุดสุดท้ายของญี่ปุ่น ทัศนี ยภาพรอบๆเป็ นคูน้ํ า
ล้อมรอบ หน้าหนาวจะมีหิมะปกคลุ ม ขาวโพลนสมศํกดิ์ศรี ปราสาทกระเรี ยนขาว ให้ทุกท่ านได้ถ่ายรูป
บริเวณรอบๆปราสาท (หากต้องการเข้าชมปราสาทจะมีคา่ ใช้จา่ ยต่างหากท่านละ 600เยน)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)
จากนั้นนําท่าน สัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค์ แห่งเมืองฟุกคุชิมะ ทะเลสาบอินาวะชิโระ เป็ นทะเลสาบ
ที่มคี วามสวยงามนํ้าใส จนสามารถมองเห็นเป็ นภาพสะท้อน ราวกับกระจกสวรรค์เลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็ นที่
นิ ยมในการมาถ่ายทําภาพยนตร์ ต่างๆมากมายเป็ นทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟตั้งอยู่ใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติบนั ไดอะซะฮี จังหวัดฟุคุชิมะ เหมาะอย่างยิ่งกับการเป็ นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพเก๋ๆไม่วา่
จะเป็ นช่วงใบไม้เปลี่ ยนสี หรือหน้าหนาวก็ ให้ความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จากนั้ นนํ าท่าน และ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ศาลเจ้าฮานิ ทสึ ศาลเจ้าแห่งนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
ก่อนถูกเผา และภายหลังได้รับการบูรณะซ่อมแซม ปั จจุบันเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ ที่มีชื่อเสียงในด้านความ
สวยงาม และการเพลิดเพลินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หากเป็ นช่วงฤดูหนาวก็จะมีความ
สวยงามที่แปลกตาไปอีกบรรยากาศ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม(5)
ที่พกั
HIGISHIYAMA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เกาะมัตสึชิมะ-โรงงานผลิตลูกชิ้ นปลา Sasakamakan - มิตซุยเอ้าท์เล็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)
นํ าท่ า นเดิ น ทางชม เกาะมั ต สึ ชิ ม ะ เสน่ ห์ ค วามงามแห่ ง เซ็ น ได เป็ นเมื อ งตั้ ง อยู่ ท างชายฝั ่ ง
ตะวันออกเฉียงเหนื อของเซ็นได เป็ นอ่าวที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น มี
เกาะน้อยใหญ่อยูถ่ ึง 300 เกาะ เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีต ในปี คศ.2013 ได้รบั รางวัล “อ่าวที่
งดงามที่สุดในโลก“ รองจากอ่าวของมหาวิหารมงค์ ชาน มิเชลที่ประเทศฝรัง่ เศส และอ่าวซานฟรานซิสโก
ของประเทศอเมริกา ซึ่งเป็ นอ่าวแรกของประเทศญี่ปุ่นี่ ได้รบั รางวัลนี้ ของกินแนะนํ าของเกาะนี้ คือ หอย
นางรมที่ท้งั หวาน สด ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นแบบย่าง หรือทอดก็อร่อยไม่แพ้กนั อีกทั้งยังสามารถเดิน
เล่นชมบรรยากาศแบบสบายๆ
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เที่ยง

คํา่
ที่พกั
วันที่ 5
เช้า

ที่พกั
วันที่ 6
00.20 น.

05.25 น.

บริการอาหารกลางวัน แบบเซ็ตญีป่ ุ่ น(7)
นํ าท่านเดินทางเยี่ยมชม โรงงานผลิตปลาอัดหรือลูกชิ้ นปลา Sasakamakan เป็ นโรงงานผลิตลูกชิ้ นปลา
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นชมขั้นตอนการทําลูกชิ้ นปลารสเริศ จากนั้นนํ าท่านช้อปปิ้ งที่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ศูนย์รวม
แฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ โลกประกอบด้วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์
อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสําหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิง
ชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ ภายในห้าง ยังมีศนู ย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้
650 ที่นัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็ นพื้ นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย
อีกด้วย
รับประทานอาหารคําอิ
่ สระตามอัธยาสัย
ANA HOLIDAY INN SENDOI HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระช้อปปิ้ งหรือเที่ยวภายในเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยมีไกด์ให้คาํ แนะนําการเดินทาง
(ไม่มีรถบัสบริการ)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํา่
ANA HOLIDAY INN SENDOI HOTEL หรือเทียบเท่า
สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG661
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)
พิเศษ !!!! บริการนํ้าดื่มและอาหารว่างบนเครื่องบิน
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ **
ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (ถ้ามี)
ท่านละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน)
(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
ํ ค ัญ กรุณาอ่านเงือ
สา
่ นไขแนบท ้ายโดยละเอียด เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดแก่ตัวท่านเอง หากชําระเงินแล ้วทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไขแล ้วและไม่สามารถ เปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขใดๆ ได ้

รายการท ัวร์สามารถสล ับ ปร ับเปลีย
่ นหรืองดไปบาง
รายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนือ
่ งมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน
ั ต่างๆ ทัง้ นีจ
หรือเหตุสด
ุ วิสย
้ ะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นไปได ้และผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ

ทางผูเ้ ดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อ ันเนือ
่ งมาจากได้ร ับทราบเงือ
่ นไขก่อนการเดินทางแล้ว
บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ริม
่ และจบการให้บริการ ที่ สนามบินต้นทางขาไป เท่านน
ั้

กรณีผู ้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือยานพาหนะ
อืน
่ ๆ เพือ
่ ใช ้เดินทางมาและกลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมท
ิ างบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายเนือ
่ งจากเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรม
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อัตราค่าบริการทัวร์
วันเดินทาง
ราคาผูใ้ หญ่
เด็กอายุตากว่
ํ ่ า 2 ปี
พักเดี่ยว
26 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2562
29,999
12,999
9,900
17-22 ธ.ค. 2562
29,999
12,999
9,900
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิง
 ค่าที่พกั ห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสําหรับผูท้ ี่ประสงค์พาํ นักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า
 ค่าธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ํ าหนั กเกินกว่าที่สายการบินนั้ นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
 ค่าภาษี น้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่ น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่ สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้า
ทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 % (กรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี )
เงื่อนไขการสํารองที่นั ่ง
โอนเงินมัดจําจํานวน 20,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขที่บญ
ั ชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขที่บญ
ั ชี 221-2-20230-1
เมื่อทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทําประกันการเดินทาง) และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
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 ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด เนื่ องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จา่ ยในส่วนของค่าที่พกั และ
ตัว๋ เครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น รวมถึงการล่าช้าของสาย
การบินระหว่างประเทศ
 หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติ ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ตามกําหนด
ของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ใน
กรณี นี้ บริ ษัทฯ ยิ นดี คื นเงิ นให้ท้ังหมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่ นให้ถ า้ ต้องการ บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่
สูญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสยั บางประการ
เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั ๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษทั
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มผี รู้ ่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจําหรื อค่า ทัวร์ท้ังหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่ านได้ยอมรับเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
 กรณี ผูเ้ ดิ นทางต้องการความช่วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษั ทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านั้น
 ผูจ้ ัดจะไม่รับผิ ดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่ างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่า ยกับตัวแทนต่ างๆ ในกรณี ที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุ กประเทศในรายการท่องเที่ ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่ ส่อไปในทางผิ ดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้จา่ ยเพิ่ม
 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่งรีบ เพือ่ ให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

JPN4580 - ญี่ปุ่น PRO SENDAI FUKUSHIMA (6วัน4คืน) เอิรธ์ แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 7 | P a g e

สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ งให้ท่าน เนื่ องจากทางบริษัทได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 บริการนํ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของ
รถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้ นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ตอ้ งการเดินทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ ดินทางต้องดําเนิ นการเช็คเรื่องการทําวีซ่าในการเข้าประเทศ
ญี่ปุ่นด้วยตนเอง และหากมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติมผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเ้ ดินทางไม่ได้ขอวี
ซ่า จะถือว่าเป็ นความผิดของผูเ้ ดินทางเองและจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่างๆ
 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้ นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการ
บิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้ นกรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนั งสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํ รุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษัทเร็วที่สุด เพือ่ ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่
ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่องบิน) เรียบร้อย
แล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตวั ๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ งทั้งสิ้ น
*เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้ แล้ว
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