Pa ge |1

SENDAI-NIKKO
6DAYS 3NIGHTS BY TG

VTG ขอนำท่ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ ปุ่น ดิ นแดนแห่งอำทิ ตย์อุทยั
โดยสำยกำรบิ นไทย สู่เมืองเซ็นได ไอสึ-วำคำมัตสึ นิ กโก้ โตเกี ยว

เยี่ยมชมเมืองเก่ำไอสึ-วำคำมัตสึ ล่องเรือชมอ่ำวมัตสึชิมะและเพลิ ดเพลิ นไปกับ
ทัศนี ยภำพในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั และสิ นค้ำญี่ปนมำกมำย
ุ่
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กำหนดกำรเดินทำง 29ตุลำคม – 03พฤศจิกำยน 2562
วันแรก
21.00 น.
23.50 น.

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย
เคำน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่ สนำมบินเซ็นได ภูมิภำคโทโฮขุ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบินไทย
เที่ยวบินที่ TG626

สนำมบินเซ็นได >> มัตสึชิมะ >> วัดซุยกันจิ >> ล่องเรืออ่ำวมัตสึชิมะ >>
เซ็นได >> ปรำสำทอำโอบะ >> วัดไดคันนอน(เจ้ำแม่กวนอิ ม)
07.30 น.
เดิ นทำงถึงสนำมบินเซ็นได จังหวัดมิ ยำงิ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ ตอนศุลกำกรแล้ว นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองมัตสึชิมะ เพื่อนำท่ำนเข้ำชม
วัดซุยกันจิ วัดที่ได้รบั กำรยกย่องให้เป็ นสมบัตขิ องชำติและเป็ นมรดกทำงวัฒนธรรมที่
สำคัญ ของประเทศ วัดแห่งนี้ ถูกสร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.828 และเนื่ องจำกวัดซุ ยกัน จิน้ี ถูก
สร้ำงขึน้ มำในช่วงยุคสมัยสงครำมอันยำวนำน ทำให้เรำได้เห็นถึงโครงสร้ำงที่แปลกตำ
ไปจำกวัดทั ่วๆไปอำทิเช่น หอสังเกตุกำรณ์หรือทำงเดินทีส่ ร้ำงขึน้ เพื่อให้สำมำรถรูไ้ ด้ว่ำ
มีผบู้ ุกรุก ซึง่ ปรกติเรำจะพบโครงสร้ำงแบบนี้ได้ตำมปรำสำทต่ำงๆ ในญี่ป่ นุ จำกนัน้ นำ
ท่ำนล่องเรือรับลมชมอ่ำวมัตสึชิมะ ทีม่ เี กำะน้อยใหญ่กว่ำ 260 เกำะ เรียงรำยกันอยู่
ในท้องทะเล ลักษณะเกำะเป็ นแบบหินขำวปกคลุมไปด้วยต้นสน เมื่อผสมผสำนกับน้ ำ
ทะเลสีฟ้ำ เกิดเป็ น ทัศนี ยภำพที่ง ดงำม โดยในปี ค.ศ. 2013 อ่ำวมัตสึช ิมะเคยได้ร บั
รำงวัล “อ่ำวที่ งดงำมที่สดุ ในโลก” และยังติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวทีส่ วยงำมทีส่ ุดใน
ญี่ป่ นุ อีกด้วย
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซ็นได เมืองที่ใหญ่ท่สี ุดและเป็ นศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ
ของภูมภิ ำคโทโฮขุ มีประชำกรอำศัยอยู่รำวๆหนึ่งล้ำนคน เมืองเซ็นไดนี้ก่อตัง้ โดยได
เมียวดำเตะ มำซำมุเนะ ซำมูไรที่มชี ่อื เสียงในภูมภิ ำคโทโฮขุแห่งนี้ ภำยในตัวเมืองมี
กำรปลูกต้นเซลโคว่ำเรียงรำยทอดยำวตลอดเส้นทำง และมีสวนสำธำรณะอยู่มำกมำย
จึงทำให้เมืองเซ็นไดได้รบั สมญำนำมว่ำ “เมืองแห่งต้นไม้” นำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำท
อำโอบะ หรือปรำสำทเซ็นได ทีถ่ ูกสร้ำงขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1601 โดยท่ำนดำเตะ มำซำมุเนะ
แม้วำ่ ในปัจจุบนั ตัวปรำสำทจะไม่หลงเหลือแล้ว แต่ยงั คงหลงเหลือกำแพงหินและประตู
ทีถ่ ูกบูรณะขึน้ ใหม่อกี ครัง้ โดยจำกบริเวณซำกปรำสำท ท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทัศน์อนั
งดงำมของเมืองเซ็น ไดได้ จำกนัน้ น ำท่ ำนเดินทำงสู่ วัด ไดคันนอน หรือวัดเจ้ำแม่
กวนอิม ที่มอี งค์เจ้ำแม่กวนอิมสูง 100 เมตร เป็ นองค์ประธำน โดยสำมำรถเข้ำเยี่ยมชม
ภำยในรูปปัน้ ได้ ภำยในมี 12 ชัน้ สำมำรถชมวิวเมืองเซ็นไดได้อย่ำงทั ่วถึง

วันที่สอง
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คำ่

วันที่สำม
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
เซ็นได >> เส้นทำงทองคำบันไดซัง >> บึงโกชิ คินุมะ(บึงน้ำ 5 สี) >> ไอสึ-วำคำมัตสึ >>
ปรำสำทสึรกุ ะ >> หมู่บ้ำนโออุจิ-จุคุ >> คิ นูกำว่ำ ออนเซ็น
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เทื อกเขำบันได เพื่อชมควำมงำมของเส้นทำงสำยทองค ำ
บันไดซัง ที่ได้ช่อื ว่ำเส้นทำงสำยทองคำนี้ เนื่องจำกท่ำนจะได้พบกับควำมงำมตระกำร
ตำของธรรมชำติในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ที่เปลีย่ นวิวภูเขำจำกสีเขียวชอุ่มมำเป็ นสีเหลือง
ส้ม แดง ทั ่วทัง้ ภูเขำ กลำยเป็ น ทัศนี ยภำพควำมงำมที่น่ ำหลงใหล จำกนัน้ น ำท่ ำน
เดินทำงสู่ บึงโกชิ คินุมะ หรือบึงน้ ำ 5 สี ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมตำมธรรมชำติของบึง
น้ำทีจ่ ะมีสสี นั แตกต่ำงกันถึง 5 สี ไล่ตงั ้ แต่สนี ้ ำตำลเข้ม ไปจนถึงสีฟ้ำเข้ม โดยสีของน้ ำ
จะขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยอื่นๆ ด้วย อำทิเช่นสภำพอำกำศ ช่วงเวลำของวัน ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไอสึ -วำคำมัตสึ เพื่อเข้ำชม ปรำสำทสึรกุ ะ หรือที่เรียกกันว่ำ
ปรำสำทนกกระเรียน สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1384 แต่ปรำสำทหลัง ที่ท่ ำนจะได้ ชมนัน้ เป็ น
ปรำสำทที่สร้ำงขึน้ ใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซ่งึ สถำปั ตยกรรมแบบเดิม เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์ ระลึกถึงควำมกล้ำหำญของเหล่ำซำมูไรเมืองไอสึ-วำคำมัตสึกลุ่มสุดท้ำยที่
ออกรบในสงครำมต่อต้ำนรัฐบำลสมัยเมจิ ภำยในตัวปรำสำทจะมีเรื่องรำวควำมเป็ นมำ
ของปรำสำทรวมถึงวิถชี วี ติ ของเหล่ำซำมูไรในยุคนัน้ และสำมำรถชมวิวของเมืองได้จำก
ชัน้ บนสุดของปรำสำทได้อกี ด้วย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนโออุจิ จุคุ หมู่บำ้ น
เล็กๆ แต่มคี ุณค่ำทำงประวัตศิ ำสตร์ ในอดีตเมื่อ 400 ปี ก่อน หมู่บ้ำนแห่งนี้เป็ นจุดแวะ
พักของเส้น ทำงสำยหลัก ที่เชื่อมต่อระหว่ำงเมืองไอสึ-วำคำมัตสึ และนิ ก โก้ -อิม ำอิจิ
เปรียบเสมือนโรงแรมทีพ่ กั สำหรับนักเดินทำงในสมัยก่อน ปัจจุบนั อำคำรโบรำณเหล่ำนี้
ยังคงถูกอนุ รกั ษ์เอำไว้เป็ นอย่ำงดี โดยแต่ละหลังจะเป็ นที่พกั อำศัยบ้ำง ร้ำนขำยของที่
ระลึกบ้ำง หรือแม้กระทั ่งร้ำนขำยอำหำรก็มี ให้ท่ำนได้เดินเล่นสัมผัสบรรยำกำศไปกับ
เมืองโบรำณและเลือกซื้อของทีร่ ะลึกตำมอัธยำศัย ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองคิ นูกำว่ำ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ในโรงแรมที่พกั
***หลังมื้ออำหำร อิ สระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่ อว่ำถ้ำ
ได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
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วันที่สี่

คิ นูกำว่ำ >> นิ กโก้ >> ศำลเจ้ำโทโชกุ >> น้ำตกเคง่อน >> ซำโนะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ต >>
โตเกียว
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนิ กโก้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจทีส่ วยงำมและแสนสงบ และยังคง
รักษำวัฒนธรรมในแบบดัง้ เดิมเอำไว้ได้เป็ นอย่ำงดี ระหว่ำงทำงเชิญ ท่ำนเพลินตำกับ
ทัศนี ย ภำพอัน งดงำมตำมธรรมชำติส ลับ กับ วิถีช ีวติ ควำมเป็ น อยู่ใ นแบบฉบับ ของ
ชำวบ้ำน น ำท่ำนชม ศำลเจ้ำโทโชกุ ศำลเจ้ำประจำตระกูลโทกุกำว่ำ ที่เก่ำแก่นับ 4
ศตวรรษ และยังเป็ นสุสำนของ “โชกุนโทกุกำว่ำ อิเอยะสึ” โชกุนผูพ้ ลิกชะตำชีวติ ของ
ชำวญี่ป่ นุ ชมสถำปัตยกรรมไม้แกะสลักรูปลิงปิ ดหู ปิ ดตำ ปิ ดปำก แสดงถึงกำรใช้ชวี ติ ที่
ไม่ยุ่งเกีย่ วกับเรื่องรำวของผูอ้ ่นื ซึ่งเป็ นแนวทำงกำรดำรงชีวติ ทีผ่ ำสุกของชำวญี่ป่ ุนใน
ยุคนัน้ , อีกหนึ่ ง ประติม ำกรรมที่พ ลำดไม่ไ ด้คือภำพแกะสลักแมวหลับ เป็ น ตัวแทน
สัญ ลักษณ์ ของควำมสงบสุขของชำวญี่ป่ ุน, ชมควำมสวยงำมของเจดีย์ 5 ชัน้ เจดีย์ท่ี
รวบรวมคำสอน บทสวดมนต์และสิง่ ของมีค่ำต่ำงๆ นอกจำกนี้ ศำลเจ้ำแห่งนี้ยงั ได้รบั
กำรขึน้ ทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทำงวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ป่ นุ เมื่อปี 1999 อีกด้วย
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนชมควำมงำมของ "น้ำตกเคง่อน" น้ ำตกที่สงู ที่สุดของประเทศญี่ป่ นุ เดินทำงสู่
"จุดชมวิว" โดยกำร "ลงลิฟท์" ไปชัน้ ล่ำงทีท่ ่ำนสำมำรถดื่มด่ำกับภำพของน้ำตกแห่งนี้ได้
งดงำมมำก พร้อมสัมผัสกับสำยน้ำทีเ่ ย็นชื่นฉ่ ำใจ จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งที่ ซำโนะ
พรีเมี่ยม เอำท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้ำนำเข้ำและสินค้ำแบรนด์ญ่ปี ่ ุนชัน้ นำมำกมำย
อ ำ ทิ 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 และสินค้ำอื่นๆ อีกมำกมำย
คำ่
อิสระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่ มหำนครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่ นุ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

วันที่ห้ำ
เช้ำ

โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >> ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ >> อิ ออน มอลล์ >> สนำมบินฮำเนดะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ วัดอำซำกุสะ มีช่อื อย่ำงเป็ นทำงกำรว่ำวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ
(Sensoji) แต่ นิ ยมเรียกว่ำวัด อำซำกุส ะ เนื่ องจำกตัง้ อยู่ใ นเขตอำซำกุ ส ะ เป็ น วัด ใน
ศำสนำพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษ ฐำนอยู่และเป็ นพระประธำนของวัด ที่
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กลำงวัน
บ่ำย

คำ่

ประตูท ำงเข้ำ วัด มีโ คมสีแ ดงขนำดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของวัด ที่
นักท่องเที่ยวนิ ยมถ่ำยรูปไว้เป็ น ที่ระลึก ประตูแห่งนี้ มชี ่อื ว่ำประตูคำมิน ำริ แปลได้ว่ำ
ประตูสำยฟ้ ำ ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่ำนเข้ำมำจะพบกับ
ถนนนำกำมิเสะ สองข้ำงทำงมีร้ำนค้ำให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ร ะลึก
สไตล์ญ่ปี ่ ุนให้เลือกซือ้ ขนมจำกร้ำนต่ำงๆ ส่งกลิน่ หอมเย้ำยวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนน
เป็ นซุ้มประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์
พอเดินผ่ำนเข้ำมำในบริเวณวัดจะเห็นกระถำงธูปขนำดใหญ่ตงั ้ อยูก่ ลำงแจ้ง มีผู้คนยืน
โบกควันธูปเข้ำหำตัวเอง เชื่อกันว่ำจะทำให้โชคดี และมีกระถำงกำยำนตัง้ อยูด่ ้วย กำร
โบกควันกำยำนเข้ำหำตัวเชื่อว่ำจะช่วยให้หำยเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควัน
กำยำนไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
อิสระให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ ย่ำนช้อปปิ้ งชื่อดัง ทีไ่ ม่วำ่ นักท่องเที่ยวจำกชำติใดๆ
ก็ตอ้ งมำช้อปปิ้ งทีย่ ำ่ นแห่งนี้ เนื่องจำกมีสนิ ค้ำรองรับกับควำมต้องกำรของนักท่องเทีย่ ว
ไม่ว่ำจะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นำ สินค้ำนำสมัย ขนมญี่ป่ ุน ทัง้ แบบเก่ำและใหม่ ไปจนถึง
ร้ำ นอำหำรหลำกสไตล์ อิส ระให้ท่ ำนเลือ กซื้อ สิน ค้ ำตำมอัธ ยำศัย อำทิเช่ น สิน ค้ ำ
อิเล็คทรอนิ กส์ เสื้อผ้ำ กระเป๋ ำ รองเท้ำ เครื่องสำอำง ฯลฯ จำกนัน้ ให้ท่ำนช้อปปิ้ ง ณ
ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ ห้ำงอิ ออน มอลล์ ซื้อของฝำก ก่อนกลับ อำทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ หรือร้ำน 100 YEN ทีส่ นิ ค้ำทัง้ ร้ำนรำคำ 100 เยนเท่ำนัน้ เอง
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย

ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพือ่ ทำกำรเช็คอิน
วันที่หก
00.20 น.
04.50 น.

สนำมบินฮำเนดะ >> สนำมบินสุวรรณภูมิ
ออกเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดิ นทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพพร้อมควำมประทับใจ
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กำหนดกำรเดินทำง 29ตุลำคม – 03พฤศจิกำยน 2562
**รำคำรวมรำยกำรทัวร์และตั ๋วเครื่องบิน**

อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ

47,900.-

26,900.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

43,300.-

24,300.-

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,900.-

20,300.-

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.-

7,900.-

หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางจานวน 25 ท่านขึน้ ไป หากผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ น วิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผู้เดิน ทางมีการใช้ต ั ๋วเดิน ทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภูมิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยูก่ บั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษทั ขณะเดินทาง อาทิเช่น ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ำน้ำหนักสัมภำระทีม่ ำพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิน
-สำยกำรบินไทย ได้น้ำหนักสัมภำระ 20 กิโลกรัม/ท่ำน
3. ค่ำทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเท่ำ กรณีหอ้ งพัก
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4.
5.
6.

7.
8.

สำหรับ 3 ท่ำน บำงโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบำงโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี ำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่ำนให้ได้ จำเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่ำนเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน 1,000,000.บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ำงกำรเดินทำง)
**เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว**
ค่ำภำษีน้ำมันทีส่ ำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 6 มิถนุ ำยน 2562 และท่ำนต้องชำระเพิม่ เติมใน
กรณีทท่ี ำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทีท่ ่ำนได้ทำกำรจองทัวร์แล้ว
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่ำย 3%

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
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กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทังหมด
้
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชั ่น เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทำกำรตัดกรุ๊ปสำยกำรบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงิน ให้ท่ านได้ ไม่ ว่าจ านวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ท างบริษ ัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมื่อ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ ท ำงบริ ษัท ได้ ร ะบุไ ว้ ในโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประกำร

SENDAI – NIKKO 6DAYS 3NIGHTS BY TG ON 29 OCTOBER – 03 NOVEMBER 2019

