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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั  
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองเซ็นได ไอสึ-วำคำมตัสึ นิกโก้ โตเกียว 

 

 

เย่ียมชมเมืองเก่ำไอสึ-วำคำมตัสึ ล่องเรือชมอ่ำวมตัสึชิมะและเพลิดเพลินไปกบั
ทศันียภำพในช่วงใบไม้เปล่ียนสี ช้อปป้ิงแบรนดด์งัและสินค้ำญ่ีปุ่ นมำกมำย 

 

 



 

HJ1201  :  SENDAI – NIKKO 6D3N (TG) 
 

 

 ก ำหนดกำรเดินทำง 29ตลุำคม – 03พฤศจิกำยน 2562 
วนัแรก            สนำมบินสวุรรณภมิู 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.50 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินเซน็ได ภมิูภำคโทโฮข ุประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
                      เท่ียวบินท่ี TG626 
 

วนัท่ีสอง          สนำมบินเซน็ได >> มตัสึชิมะ >> วดัซุยกนัจิ >> ล่องเรืออ่ำวมตัสึชิมะ >> 
                         เซน็ได >> ปรำสำทอำโอบะ >> วดัไดคนันอน(เจ้ำแม่กวนอิม) 

07.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินเซน็ได จงัหวดัมิยำงิ หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ตอนศุลกำกรแล้ว น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมืองมตัสึชิมะ เพื่อน ำท่ำนเขำ้ชม 
วดัซุยกนัจิ วดัทีไ่ดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นสมบตัขิองชำตแิละเป็นมรดกทำงวฒันธรรมที่
ส ำคญัของประเทศ วดัแห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.828 และเนื่องจำกวดัซุยกนัจนิี้ถูก
สรำ้งขึน้มำในชว่งยุคสมยัสงครำมอนัยำวนำน ท ำให้เรำได้เหน็ถงึโครงสร้ำงที่แปลกตำ
ไปจำกวดัทัว่ๆไปอำทเิชน่ หอสงัเกตุกำรณ์หรอืทำงเดนิทีส่รำ้งขึน้เพื่อใหส้ำมำรถรู้ได้ว่ำ
มผีูบุ้กรุก ซึ่งปรกตเิรำจะพบโครงสรำ้งแบบนี้ไดต้ำมปรำสำทต่ำงๆ ในญี่ปุน่  จำกนัน้ น ำ
ท่ำนล่องเรือรบัลมชมอ่ำวมตัสึชิมะ ทีม่เีกำะน้อยใหญ่กว่ำ 260 เกำะ เรยีงรำยกนัอยู่
ในทอ้งทะเล ลกัษณะเกำะเป็นแบบหนิขำวปกคลุมไปด้วยต้นสน เมื่อผสมผสำนกบัน ้ำ
ทะเลสีฟ้ำ เกิดเป็นทศันียภำพที่งดงำม โดยในปีค.ศ. 2013 อ่ำวมตัสึชมิะเคยได้รับ
รำงวลั “อ่ำวท่ีงดงำมท่ีสดุในโลก” และยงัตดิอนัดบั 1 ใน 3 จุดชมววิทีส่วยงำมทีสุ่ดใน
ญี่ปุน่อกีดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเซน็ได เมอืงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ

ของภูมภิำคโทโฮข ุมปีระชำกรอำศยัอยู่รำวๆหนึ่งล้ำนคน  เมอืงเซ็นไดนี้ก่อตัง้โดยได
เมยีวดำเตะ มำซำมุเนะ  ซำมูไรที่มชีื่อเสยีงในภูมภิำคโทโฮขุแห่งนี้  ภำยในตวัเมอืงมี
กำรปลูกตน้เซลโควำ่เรยีงรำยทอดยำวตลอดเส้นทำง และมสีวนสำธำรณะอยู่มำกมำย 
จงึท ำใหเ้มอืงเซน็ไดไดร้บัสมญำนำมวำ่ “เมอืงแห่งต้นไม้”  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปรำสำท
อำโอบะ หรอืปรำสำทเซน็ได ทีถู่กสรำ้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1601 โดยท่ำนดำเตะ มำซำมุเนะ 
แมว้ำ่ในปจัจุบนั ตวัปรำสำทจะไม่หลงเหลอืแลว้ แต่ยงัคงหลงเหลอืก ำแพงหนิและประตู
ทีถู่กบูรณะขึน้ใหม่อกีครัง้ โดยจำกบรเิวณซำกปรำสำท ท่ำนสำมำรถชมววิทวิทศัน์อนั
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งดงำมของเมืองเซ็นไดได้ จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัไดคนันอน หรือวดัเจ้ำแม่
กวนอมิ ทีม่อีงคเ์จำ้แม่กวนอมิสูง 100 เมตร เป็นองคป์ระธำน โดยสำมำรถเขำ้เยี่ยมชม
ภำยในรูปป ัน้ได ้ภำยในม ี12 ชัน้ สำมำรถชมววิเมอืงเซน็ไดไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีสำม          เซน็ได >> เส้นทำงทองค ำบนัไดซงั >> บึงโกชิคินุมะ(บึงน ้ำ 5 สี) >> ไอสึ-วำคำมตัสึ >>  
                         ปรำสำทสึรกุะ >> หมู่บ้ำนโออจิุ-จคุ ุ>> คินูกำว่ำ ออนเซน็ 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เทือกเขำบนัได เพื่อชมควำมงำมของเส้นทำงสำยทองค ำ

บนัไดซงั ทีไ่ดช้ือ่วำ่เสน้ทำงสำยทองค ำนี้ เนื่องจำกท่ำนจะได้พบกบัควำมงำมตระกำร
ตำของธรรมชำตใินชว่งใบไมเ้ปลี่ยนส ีที่เปลี่ยนววิภูเขำจำกสเีขยีวชอุ่มมำเป็นสเีหลอืง 
ส้ม แดง ทัว่ทัง้ภูเขำ กลำยเป็นทัศนียภำพควำมงำมที่น่ำหลงใหล จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงสู่ บึงโกชิคินุมะ หรอืบงึน ้ำ 5 ส ี ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมตำมธรรมชำตขิองบงึ
น ้ำทีจ่ะมสีสีนัแตกต่ำงกนัถงึ 5 ส ีไล่ตัง้แต่สนี ้ำตำลเขม้ ไปจนถงึสฟ้ีำเขม้ โดยสขีองน ้ำ
จะขึน้อยู่กบัปจัจยัอื่นๆ ดว้ย อำทเิชน่สภำพอำกำศ ชว่งเวลำของวนั ฯลฯ  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองไอสึ-วำคำมตัสึ เพื่อเขำ้ชม ปรำสำทสึรุกะ หรอืที่เรยีกกนัว่ำ

ปรำสำทนกกระเรียน สร้ำงขึ้นในปีค.ศ.1384 แต่ปรำสำทหลงัที่ท่ำนจะได้ชมนัน้เป็น
ปรำสำททีส่รำ้งขึน้ใหม่ในช่วงปีค.ศ.1965 โดยยงัคงไวซ้ึ่งสถำปตัยกรรมแบบเดมิ เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึควำมกล้ำหำญของเหล่ำซำมูไรเมอืงไอส-ึวำคำมตัสกึลุ่มสุดท้ำยที่
ออกรบในสงครำมต่อตำ้นรฐับำลสมยัเมจ ิภำยในตวัปรำสำทจะมเีรื่องรำวควำมเป็นมำ
ของปรำสำทรวมถงึวถิชีวีติของเหล่ำซำมไูรในยคุนัน้ และสำมำรถชมววิของเมอืงไดจ้ำก
ชัน้บนสุดของปรำสำทไดอ้กีดว้ย จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บ้ำนโออุจิ จุคุ หมู่บ้ำน
เลก็ๆ แต่มคีุณค่ำทำงประวตัศิำสตร์ ในอดตีเมื่อ 400 ปีก่อน หมู่บ้ำนแห่งนี้เป็นจุดแวะ
พกัของเส้นทำงสำยหลักที่เชื่อมต่อระหว่ำงเมืองไอสึ-วำคำมตัสึ และนิกโก้-อิมำอิจ ิ
เปรยีบเสมอืนโรงแรมทีพ่กัส ำหรบันกัเดนิทำงในสมยักอ่น ปจัจุบนั อำคำรโบรำณเหล่ำนี้
ยงัคงถูกอนุรกัษ์เอำไวเ้ป็นอย่ำงดี โดยแต่ละหลงัจะเป็นที่พกัอำศยับ้ำง ร้ำนขำยของที่
ระลกึบำ้ง หรอืแมก้ระทัง่รำ้นขำยอำหำรกม็ ี ให้ท่ำนได้เดนิเล่นสมัผสับรรยำกำศไปกบั
เมอืงโบรำณและเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสู่
เมืองคินูกำว่ำ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  ในโรงแรมท่ีพกั 
                        ***หลงัมื้ออำหำร อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำ

ได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีส่ี              คินูกำว่ำ >> นิกโก้ >> ศำลเจำ้โทโชก ุ>> น ้ำตกเคง่อน >> ซำโนะ พรีเมี่ยม เอำทเ์ลต็ >>  
                        โตเกียว 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองนิกโก้ แหล่งพกัผอ่นหย่อนใจทีส่วยงำมและแสนสงบ และยงัคง

รกัษำวฒันธรรมในแบบดัง้เดมิเอำไวไ้ด้เป็นอย่ำงดี ระหว่ำงทำงเชญิท่ำนเพลนิตำกบั
ทัศนียภำพอันงดงำมตำมธรรมชำติสลับกับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ในแบบฉบับของ
ชำวบ้ำน  น ำท่ำนชม ศำลเจ้ำโทโชกุ ศำลเจ้ำประจ ำตระกูลโทกุกำว่ำที่เก่ำแก่นับ 4 
ศตวรรษ   และยงัเป็นสุสำนของ “โชกุนโทกุกำว่ำ อเิอยะส”ึ โชกุนผูพ้ลกิชะตำชวีติของ
ชำวญี่ปุน่ ชมสถำปตัยกรรมไมแ้กะสลกัรูปลงิปิดหู ปิดตำ ปิดปำก แสดงถงึกำรใชช้วีติที่
ไม่ยุ่งเกีย่วกบัเรื่องรำวของผูอ้ื่น ซึ่งเป็นแนวทำงกำรด ำรงชวีติที่ผำสุกของชำวญี่ปุ่นใน
ยุคนัน้, อีกหนึ่งประติมำกรรมที่พลำดไม่ได้คือภำพแกะสลักแมวหลบั เป็นตวัแทน
สญัลกัษณ์ของควำมสงบสุขของชำวญี่ปุ่น, ชมควำมสวยงำมของเจดยี์ 5 ชัน้ เจดยี์ที่
รวบรวมค ำสอน บทสวดมนต์และสิง่ของมคี่ำต่ำงๆ นอกจำกนี้ ศำลเจ้ำแห่งนี้ยงัได้รบั
กำรขึน้ทะเบยีนจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกทำงวฒันธรรมของประเทศ
ญี่ปุน่เมื่อปี 1999 อกีดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมควำมงำมของ "น ้ำตกเคง่อน" น ้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เดนิทำงสู่ 

"จุดชมววิ" โดยกำร "ลงลฟิท"์ ไปชัน้ล่ำงทีท่่ำนสำมำรถดื่มด ่ำกบัภำพของน ้ำตกแห่งนี้ได้
งดงำมมำก พรอ้มสมัผสักบัสำยน ้ำทีเ่ยน็ชืน่ฉ ่ำใจ จำกนัน้อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงที่ ซำโนะ 
พรีเมี่ยม เอำท์เลต็ แหล่งรวบรวมสนิค้ำน ำเขำ้และสนิค้ำแบรนด์ญี่ปุ่นชัน้น ำมำกมำย 
อำท ิAdidas, Banana Republic, Beams, Billabong, Casio Watch, Champion, 
Citizen, Coach, Crocs,  Diesel, Gucci, Issey Miyake, Lacoste, Levi’s, New 
Balance, Nike, Oakley, Ray-Ban, Reebok, Sanrio, Seiko, Tory Burch, under 
Armour และสนิคำ้อื่นๆ อกีมำกมำย 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสู่ มหำนครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุน่ 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ีห้ำ              โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >> ช้อปป้ิงชินจกู ุ>> อิออน มอลล ์>> สนำมบินฮำเนดะ 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ วดัอำซำกสุะ มชีื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ
(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่ำวดัอำซำกุสะ เนื่องจำกตัง้อยู่ในเขตอำซำกุสะ เป็นวดัใน
ศำสนำพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐำนอยู่และเป็นพระประธำนของวดั ที่
ประตูทำงเข้ำวัดมีโคมสีแดงขนำดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวดัที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ำยรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มีชื่อว่ำประตูคำมนิำริ แปลได้ว่ำ
ประตูสำยฟ้ำ ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่ำนเขำ้มำจะพบกบั
ถนนนำกำมเิสะ สองข้ำงทำงมรี้ำนค้ำให้เดินชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ระลึก
สไตลญ์ี่ปุน่ใหเ้ลอืกซื้อ ขนมจำกรำ้นต่ำงๆ ส่งกลิน่หอมเย้ำยวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนน
เป็นซุ้มประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ 
พอเดนิผำ่นเขำ้มำในบรเิวณวดัจะเหน็กระถำงธูปขนำดใหญ่ตัง้อยู่กลำงแจ้ง มผีูค้นยนื
โบกควนัธูปเขำ้หำตวัเอง เชือ่กนัวำ่จะท ำให้โชคดี และมกีระถำงก ำยำนตัง้อยู่ด้วย กำร
โบกควนัก ำยำนเขำ้หำตวัเชือ่ว่ำจะช่วยให้หำยเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนั
ก ำยำนไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ 

กลำงวนั  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
บ่ำย อสิระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงย่ำนชินจกู ุย่ำนชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ทีไ่ม่ว่ำนักท่องเที่ยวจำกชำตใิดๆ 

กต็อ้งมำชอ้ปป้ิงทีย่่ำนแห่งนี้ เนื่องจำกมสีนิคำ้รองรบักบัควำมตอ้งกำรของนกัท่องเที่ยว
ไม่ว่ำจะเป็นแบรนด์เนมชัน้น ำ สินค้ำน ำสมยั ขนมญี่ปุ่นทัง้แบบเก่ำและใหม่ ไปจนถึง
ร้ำนอำหำรหลำกสไตล์ อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำตำมอัธยำศัยอำทิเช่น สินค้ำ
อเิลค็ทรอนิกส์ เสื้อผำ้ กระเป๋ำ รองเท้ำ เครื่องส ำอำง ฯลฯ จำกนัน้ให้ท่ำนชอ้ปป้ิง ณ 
ห้ำงสรรพสนิค้ำขนำดใหญ่ ห้ำงอิออน มอลล์ ซื้อของฝำก ก่อนกลบั อำทิ ขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้หรอืรำ้น 100 YEN ทีส่นิคำ้ทัง้รำ้นรำคำ 100 เยนเท่ำนัน้เอง  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบินฮำเนดะ เพื่อท ำกำรเชค็อนิ 

วนัท่ีหก            สนำมบินฮำเนดะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู 

00.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 29ตลุำคม – 03พฤศจิกำยน 2562 
**รำคำรวมรำยกำรทวัรแ์ละตัว๋เครื่องบิน** 

 
 

หมำยเหตุ 
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดนิทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมไีม่ครบตาม
จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช ้เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนกัสมัภำระทีม่ำพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 47,900.- 26,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 43,300.- 24,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,900.- 20,300.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.- 7,900.- 
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-สำยกำรบนิไทย ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 20 กโิลกรมั/ท่ำน 
3. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ กรณหีอ้งพกั

ส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบำงโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่ำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัหอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำนใหไ้ด ้จ ำเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้ำ่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มเีตยีงขนำดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส ำหรบั 3 ทำ่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
5. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทำ่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บำท ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภำพระหวำ่งกำรเดนิทำง) 
**เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 1 ปีและผูใ้หญ่อำย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

     7.   ค่ำภำษนี ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 มิถนุำยน 2562 และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่เตมิใน   
          กรณทีีท่ำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่ภำยหลงัจำกทีท่่ำนไดท้ ำกำรจองทวัรแ์ลว้ 
     8.   ภำษมีูลค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   
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1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 25 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
กำรยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจ าและคา่ทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที ำกำรตดักรุ๊ปสำยกำรบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดใ้นทกุกรณ ี
และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี

4.  
หมำยเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เขา้ประเทศญี่ปุ่น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนื
เงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกดิภยัพบิตัิทางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัร์ได้กต็่อเมื่อ
ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ล้วเท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะ
ได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิชน่ค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 
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4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประกำร 
 

 


