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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรญ์ปีุ่ น   TE012 : ทัวรญ์ปีุ่ น นกิโก ้เซ็นได 6 วัน 3 คนื (TG)  

TE012  : ทวัรญ์ปีุ่ น นกิโก ้เซ็นได 6 วนั 3 คนื (TG)

 
KINUGAWA PLAZA HOTEL 

 
SENDAI WASHINGTON HOTEL 

 
URABANDAI ROYAL HOTEL 

 

นงั “เรอืครูซ” ชมความงามรอบอา่ว “มตัสชุมิะ

 ชมความสวยงามของฤดใูบไมเ้ปลยีนสกีบัเสน้ทางสวยงาม ณ “บนัไดอะซุมะ สกายไลน์

ตนืตาไปกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิสีวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสรึ”ิ

ชมความงามของทุง่ดอกไมฮ้ติาชไิคฮนิ ณ ลานกวา้งของ "ทุง่ดอกโคเชยี+ทุง่ดอกคอสมอส" หลากสสีนั

ทา่นจะไดช้ม “ศาลเจา้โทโชกุ” ทมีงีานศลิปะทงีดงาม ของโชกุนโตกุกาวา่ผูย้งิใหญ ่

ชม “น้าํตกเคกอน” น้าํตกทสีวยทสีดุในญปีุ่ น 

เทยีวมหานครโตเกยีว ชอ้ปปิงยา่นดงั ชนิจกูุ

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลาย แช่น้าํแรอ่อนเซ็น 2คนื 

บุฟเฟ่ตเ์มนูขาปูยกัษ ์อมิไมอ่นั
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รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินารติะ

19.00 น.

พรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู2 เคานเ์ตอร ์Dโดย
สายการบนิไทย เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขนึเครือง

22.10 น.

เหนิฟ้าสู ่ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG640 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถนิจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง)

วนัทสีอง

สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด(์ทุง่ดอกโคเชยี+ทุง่ดอกคอสมอส) - เมอืงเซนได - ศาลเจา้โอซากฮิาจมิงักุ - ยา่นอจิบินัโจ

เชา้

เดนิทางถงึสนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

จากนันนําทา่นสู ่“สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์(Hitachi Seaside Park)” เป็นสวนดอกไมซ้งึตังอยู่บน เนนิเขาโคเชยี (Kochia Hill) ครอบคลมุพนืท ี35,000
ตารางเมตร พันธุไ์มท้จัีดแสดงจะปรับเปลยีนไปตามฤดกูาล ใหส้สีนัความงามแตกตา่งกันไป แตสํ่าหรับทรปินี ทา่นจะไดช้ม “ทุง่ดอกโคเชยี”
เป็นไมพุ้ม่ชนดิหนงึทมีตีน้กําเนดิมาจากยุโรปตอนใต ้โดยไมพุ้ม่สามารถเปลยีนสไีด ้3 ส ีตามชว่งเวลา ชว่งหนา้รอ้นพุม่ไมจ้ะเป็นสเีขยีว
ชว่งตน้ฤดใูบไมร้่วงพุม่ไมจ้ะเปลยีนเป็นสแีดง ตอ่มากลายเป็นสเีหลอืง จนเขา้ฤดใูบไมร้่วงจะเปลยีนเป็นสนี ้าํตาล เมอืแหง้สามารถนํามามัดรวมเป็นไมก้วาดได ้
สวยอัศจรรยแ์ถมมปีระโยชน ์สําหรับชว่งเวลานีทา่นจะไดช้ม “ทุง่ดอกคอสมอส” ทพีรอ้มผลบิานภายรอบบรเิวณลานดอกไมก้วา้ง
ดอกคอสมอสมหีลากสผีสมผสานกันอย่างสวยงาม ใหท้า่นเดนิเลน่และเก็บภาพประทับใจภายในสวนตามอัธยาศัย..(ความสวยงามของดอกไมข้นึอยู่กับสภาพอากาศ)

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงเซนได” เมอืงทใีหญ่ทสีดุของภมูภิาคโทโฮะก ุเพอืนําทา่นสู ่“ศาลเจา้โอซากฮิาจมิงักุ” ศาลเจา้ทสีรา้งขนึในปี 1607
เพอืบชูาเทพฮาจมัิงซงึเป็นเทพแหง่สงครามของชนิโตผูพ้ทัิกษ์ประจําเมอืง ศาลเจา้ไดรั้บการบรูณะ
และโครงสรา้งอาคารเป็นตัวอย่างทโีดดเดน่ของสไตลส์ถาปัตยกรรมของดาเตะ อาคารหลักประกอบดว้ยหอฮอนเดน และหอไฮเดน เชอืมตอ่ภายใตห้ลังคาเดยีวกัน
ซงึหลังคารเคลอืบสดํีา ทองคําเปลว และสสีนัสดใส เครืองรางเพอืความโชคดโีอมคิจุ(ิomikuji) บางชนิก็เป็นสดํีาเพอืเป็นทรีะลกึถงึศาลเจา้ทมีหีลังคาสดํีาโดดเดน่
จากนันนําทา่นชอ้ปปิง “ยา่นอจิบินัโจ” ย่านชอ้ปปิงทคีรอบคลมุการเชอืมตอ่ของถนนหลายเสน้ทางในย่านดาวนท์าวนก์นิพนืทรีูปตัว T
ตลอดถนนอจิบินัโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดร(ิChuo dori) ซงึมขีนาดใหญ่ทสีดุของภมูภิาคโทโฮค ุประกอบดว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมาย เชน่ รา้น 100 เยน,
แอปเปิลสโตร,์ รา้นอาหาร รา้นเสอืผา้ และรา้นจําหน่ายของทรีะลกึตา่งๆ เป็นตน้

ค่าํ

** อสิระอาหารค่าํ **

ทพีกั

SENDAI WASHINGTON HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีาม

เมอืงมตัสชึมิะ - วดัโกไดโดะ - ลอ่งเรอืครูซ ชมอา่วมตัสชึมิะ - เมอืงฟกุุชมิะ - หบุเขานารุโกะ – บนัไดอะซุมะ สกายไลน ์- ทะเลสาบโกะชคินุิมะ - ออนเซ็น 

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสชึมิะ เมอืงทถีอืไดว้า่เป็น 1 ใน 3 เมอืงทมีบีรรยากาศทคีงความเป็นธรรมชาตไิวม้ากทสีดุ เพอืนําทา่นเดนิทางสู ่“วดัโกไดโดะ”
เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับทา่เรือมัตสชึมิะ เนืองจากตังอยู่ในตําแหน่งทโีดดเดน่ ทําใหวั้ดแหง่นีกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรา้งขนึในปี
807 เป็นทปีระดษิฐานของพระพทุธรูป 5 องค ์ซงึกอ่ตังโดยพระสงฆท์กีอ่ตังวดัซูอกินัจ(ิZuiganji Temple) โดยรูปปันจะถูกนํามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทกุๆ 33 ปี
อาคารหลังปัจจบัุนนีไดรั้บการบรูณะขนึใหม่ในปี 1604 โดยตระกลูดาเตะ ตน้ตระกลูผูก้อ่ตังและปกครองเมอืงเซนไดในยุคแรก วัดแหง่นีจะเปิดใหช้มทกุ 33 ปี
ซงึลา่สดุเพงิเปิดใหช้มเมอืปี 2006 ทผีา่นมา การขา้มไปศาลเจา้จะมสีะพานชว่งสนัๆ 3 ชว่ง สองชว่งกอ่นถงึศาลเจา้เรียกวา่ ซคึาชบิาช ิสรา้งจากไม ้
เวน้ชอ่งระหวา่งไมก้ระดาน เมอืเดนิขา้มจะมองเห็นพนืน ้าํดา้นลา่ง มักมคีูรั่กมาจงูเมอืขา้มสะพานเพราะเชอืวา่ จะทําใหส้านสมัพันธแ์หง่รักแนบแน่นยงิขนึ จากนันนําทา่น
“ลอ่งเรอืครูซ ชมอา่วมตัสชึมิะ” อ่าวทปีระกอบดว้ยเกาะเล็กๆกวา่ 200 เกาะทปีกคลมุดว้ยป่าสน
สมัผัสความงามทธีรรมชาตสิรา้งสรรคร์ะหวา่งผนืทะเลกับทอ้งฟ้าในบรรยากาศตามฤดกูาลทัง 4 และยังเป็นทไีดรั้บการยกย่องวา่เป็นอ่าวทมีคีวามสวยงามมากทสีดุ 1 ใน
3 ของญปีุ่ น

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“หบุเขานารูโกะ” เป็นหนงึในหบุเขาทสีวยงามทสีดุของภมูภิาคโทโฮค ุนับวา่เป็นจดุชมใบไมเ้ปลยีนสทีนียิมมากทสีดุของภมูภิาคเลยทเีดยีว
หบุเขาแหง่นีกนิพนืทยีาว 2 กโิลเมตรจากทศิตะวันออกไปยังทศิตะวันตก จดุชมธรรมชาตทิดีทีสีดุคอืบรเิวณศาลา Narukokyo Resthouse
เรือยไปทางทศิตะวันตกของหบุเขา ทัศนียภาพทมีชีอืเสยีงอกีแหง่หนงึคอืสะพานโอฟคุาซาวา่(Ofukazawa Bridge)
ทมีองเห็นไดจ้ากดาดฟ้าจดุชมววิทตัีงอยู่ขา้งศาลานารุโกะเคยีว จากนันนําทา่นเดนิทางสูถ่นนสายทเีต็มไปดว้ยความสวยงามของใบไมเ้ปลยีนส ี“บนัได อาซุมิ
สกายไลน”์ (Bandai-Azumi Skyline) ใหท้า่นไดช้มกับความงดงามของใบไมเ้ปลยีนสตีลอดเสน้ทางทคีดเคยีวตามไหลเ่ขาทมีคีวามยาวกวา่ 29 กโิลเมตร
จากนันนําทา่นสู ่“ทะเลสาบโกะชคินุิมะ” หรือเป็นทรีูจั้กกันในนามของทะเลสาบ 5 ส ีอันทจีรงิแลว้ททีะเลสาบแหง่นีเป็นทรีวมทะเลสาบมากกวา่ 40 แหง่
ทา่นจะประทับใจกับความงามของธรรมชาตทิใีหค้วามสวยงามโดดเดน่ประทับใจ

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พเิศษ! ณ โรงแรมทพีกัแหง่น ีทา่นจะไดส้มัผสักบัการอาบน้าํแร ่หรอื เรยีกอกีอยา่งวา่ออนนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้ การอาบน้าํแร ่จะทําให้
เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมอืยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอกีดว้ย

ทพีกั

URABANDAI ROYAL HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีี

หมูบ่า้นโออจุ ิจกูุ - โตรกผาโทโน เฮทสรึ ิ- นคิโก ้ - ศาลเจา้โทโชกุ – ผา่นชมสะพานชนิเคยีว – ออนเซ็น

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



จากนันนําทา่นสู ่“หมูบ่า้นโออจุ ิจกูุ” หมู่บา้นโบราณทอีดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมอืหลายรอ้ยปีกอ่น
เป็นบา้นชาวนาญปีุ่ นโบราณทมีุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกันสองฝังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร มบีา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมอื พ.ศ.2524
หมู่บา้นโออุจจิคูไุดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สงิปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของชาต ิซงึในปัจจบัุนหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโอะอุช ิจคูไุดรั้บการบรูณะใหม่
จนกลายเป็นรา้นขายของทรีะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พนืเมอืง รา้นอาหารและทพัีกแบบญปีุ่ นเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีว ปัจจบัุนมนัีกทอ่งมาเยียมชมหมู่บา้นนีกวา่ 1.2
ลา้นคนตอ่ปี จากนันนําทา่นชมความสวยงามของใบไมเ้ปลยีนส ีณ โตรกผา “โทโน เฮทสรึ”ิ จดุชมววิในเขตมนิะมไิอส ุจังหวัดฟกุชุมิะ
เป็นหบุเขาทอียู่ตดิกับแม่น ้าํโอะกะวะ ไดรั้บการจัดใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาตทิมีคีวามสําคัญ ในภาษาพดูทอ้งถนิคําวา่ เฮทสรึ ิหมายถงึ “หนา้ผา”
หนินีกอ่ตัวโดยการกัดเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ลา้นปี และกลายเป็นหอคอย จงึเป็นทมีาของชอืโทโน เฮทสรึ ิ(หอคอยหนา้ผา)  ทชีนัหนิสขีาวจะมตีน้ไมง้อกออกมา
ซงึถูกปกคลมุดว้ยใบไมเ้ปลยีนสใีนฤดใูบไมร้่วง สสีนัทตัีดกันระหวา่งหนิและตน้ไมเ้ป็นภาพทสีวยงามอย่างยงิ
ทา่นสามารเทยีวชมทังสองฝังไดโ้ดยเดนิขา้มสะแพนแขวนทสีรา้งไวพ้าดผา่น

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเขา้สูเ่มอืง “นคิโก”้ เป็นเมอืงทตัีงอยู่ในทวิเขาในจังหวัดโทะชงิ ิประเทศญปีุ่ น อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกยีว
เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทเีป็นทนียิมของนักทอ่งเทยีวทังชาวญปีุ่ นและชาวตา่งประเทศ นําทา่นเดนิทางสู ่“ศาลเจา้โทโชกุ” ศาลเจา้ประจําตระกลูโตกกุาวา่โดยมปีระเพณีวา่
โชกนุในตระกลูนีจะตอ้งมาสกัการะศาลเจา้อย่างนอ้ยปีละสามครัง ชม “ประตโูยเม (โยเมมง)”
งานศลิปะทไีดช้อืวา่งดงามและมคีวามสําคัญยงิตอ่ประวัตศิาสตรศ์ลิปะของญปีุ่ น ในสมัยโบราณมแีตช่นชนัซามูไรเทา่นันทใีชป้ระตนีูเขา้ออกศาลเจา้
 โดยตอ้งทงิดาบเอาไวด้า้นนอก จากนันก็จะพบกับ “ประตจูนี (คาระมง)” ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตเิชน่เดยีวกับโยเมมงแตม่ขีนาดเล็กกวา่
ดา้นบนประตสูลักเป็นรูปตา่งๆมากมาย อาท ิมังกร ตน้บว๊ย ตน้โบตัน ตน้ไผ ่ฯลฯ เพดานสลักเป็นรูปเทพธดิากําลังเลน่พณิ กอ่นจะเขา้สู ่“ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบพธิี
และ “ฮนเดง” ศาลเจา้ใหญ่ (ถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชมดา้นใน) นอกจากนีศาลเจา้แหง่นียังเป็นทฝัีงร่างของโชกนุ โตกกุาวา่ อเิอยะส ุทบีรเิวณ “สสุานโชกุน
(สสุานโฮะโตะ)” ดว้ย จากบรเิวณสสุานสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องศาลเจา้ไดโ้ดยรอบภายในศาลเจา้แหง่นีมทัีงหมด103วหิารถูกบันทกึใหเ้ป็นมรดกโลกเมอืปี2000
ผา่นชมความงามของ “สะพานชนิเคยีว” สะพานสแีดงทเีรียกวา่เป็นสญัญาลักษณ์ของเมอืงนกิโก ้ในอดตีใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิของโชกนุไปยังศาลเจา้โทชกุุ
นอกจากนีสะพานชนิเคยีวยังไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พเิศษ! ณ โรงแรมทพีกัแหง่น ีทา่นจะไดส้มัผสักบัการอาบน้าํแร ่หรอื เรยีกอกีอยา่งวา่ออนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้ การอาบน้าํแร ่จะทําให้
เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมอืยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอกีดว้ย 

ทพีกั

KINUGAWA PLAZA HOTEL OR KINUGAWA KANKO HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีา้

นงักระเชา้อะเคจไิดระ - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- น้าํตกเคกอน – ซาโนะ เอาทเ์ล็ต – ยา่นชนิจกุุ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่น “นงักระเชา้อะเคจไิดระ” เพอืชมววิมุมสงูแบบพาโนราม่า ของทะเลสาบชเูซ็นจ ิทตัีงอยู่เชงิเขานันไต
เกดิจากทะเลสาบทกีอ่ตัวจากการระเบดิของหนิละลายจากภเูขาไฟนันไตในอดตี ซงึเป็นทะลสาบทอียู่สงูทสีดุในญปีุ่ น เหนือระดับน ้าํทะเล 1,270 เมตร
ทําใหอ้ากาศทนีีเย็นตลอดปี ปัจจบัุนเป็นทตัีงของสถานทพัีกตากอากาศมากมายและยังเป็นแหลง่น ้าํสําคัญ
อกีทังทา่นจะไดรั้บชมความงามของน ้าํตกเคกอนทมีแีหลง่ตน้น ้าํมาจากทะเลสาบจเูซนจ ิ“น้าํตกเคกอน” เป็นน ้าํตกสงูราว 100 เมตร
มสีายน ้าํทตีกลงมาจากหนา้ผาสงูกระทบลงในแอ่งน ้าํเบอืงลา่งทา่มกลางธรรมชาตทิสีวยงามใตท้อ้งฟ้า และ ทะเลสาบอันสดใส นําทา่นเดนิทางสู ่“ซาโนะ เอาทเ์ล็ต”
ศนูยร์วมแหง่สนิคา้ชนันํานานาชนดิ อาท ินาฬกิา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสอืผา้ เป็นตน้ เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิง และเลอืกซอืของฝากอย่างเต็มที
 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพอืนําทา่นชอ้ปปิง “ยา่นชนิจกูุ” ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนงึของกรุงโตเกยีว ทา่นจะไดพ้บกับหา้งสรรพสนิคา้
และรา้นขายของเป็นพันๆ รา้น ซงึจะมผีูค้นนับหมนืเดนิกันขวักไขว ่ถอืเป็นจดุนัดพบยอดนยิมอกีดว้ย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้มากมาย อาท ิเครืองใชไ้ฟฟ้า,
กลอ้งถ่ายรูป, นาฬกิา, เสอืผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสําอาง เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการ “เลอืกชมและซอื” สนิคา้ตามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลา เดนิทางสู ่“สนามบนิฮาเนดะ” เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับ

** อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค่าํ **  เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่

วนัทหีก

สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.

เหนิฟ้าสูเ่มอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG661

04.50 น.

เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

**หมายเหต ุ:  รายการตา่งๆ สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภัยธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้
อกีทังโรงแรมตา่งๆทรีะบใุนรายการนีอาจมกีารปรับย่าน และสถานทตัีง ไดต้ามความเหมาะสม ทังนียังคงไวซ้งึระดับในมาตรฐานเดยีวกัน
โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความสะดวกของเสน้ทางออนทัวรเ์ป็นสําคัญ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่ง**

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารนรีวม

ตัวเครืองบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทรีะบใุนโปรแกรม (ชนัทัศนาจร)
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร์
คา่ธรรมเนียมน ้าํมันทสีายการบนิเรียกเก็บ (คํานวณ ณ วันท ี1/6/2559)
คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทไีดร้ะบไุวใ้นรายการ
โรงแรมทพัีกตามระบไุวใ้นรายการ หรือในระดับเดยีวกัน (พักหอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น)
คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต่าํกวา่ 1เดอืน
วงเงนิทนุชวีติทา่นละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลอุบัตเิหต ุและอาหารเป็นพษิระหวา่งเดนิทาง 

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf


การบรกิารของมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น
น ้าํดมืทญีปีุ่ นทา่นละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 4 วัน)

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3%
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครืองดมืในหอ้งพัก และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพัก เป็นตน้
คา่อาหารและเครืองดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทบีรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร์
คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น)
คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว
คา่เปลยีนแปลงตัว กรณีไป-กลับไม่พรอ้มคณะ หรือเปลยีนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกับเจา้หนา้ท)ี
กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดนิทางแทน
คา่ธรรมเนียมน ้าํมันททีางสายการบนิอาจมกีารเรียกเก็บเพมิเตมิในภายหลัง
คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพมิเตมิตามความพงึพอใจ
คา่วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ประเภททอ่งเทยีวระยะสนั (สําหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ

เงอืนไขการชําระเงนิ

กรุณาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําทา่นละ 10,000 บาท
สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนันถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงราคาในกรณีทมีผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึจํานวนทรีะบุ
กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตัวเครืองบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทสํีารองทนัีง หากไม่มกีารแจง้เรืองไว ้
จะไม่สามารถเรียกรอ้งคา่เสยีหายทเีกดิขนึจากตัวเครืองบนิดังกลา่วได ้
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และภาษีตัวทกุชนดิเพมิ หากสายการบนิปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง
หากทา่นไม่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตัวเครืองบนิขากลับซงึยังไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้
ในระหวา่งการทอ่งเทยีวนี หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทังหมดหรือบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
คา่บรกิารททีา่นชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดชํ้าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน
ดังนันหากทา่นมเีหตอัุนใดททํีาใหท้า่นไม่ไดท้อ่งเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไม่ได ้
ทางรัฐบาลญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยทมีวัีตถุประสงคเ์พอืการพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นนัน
ทางรัฐบาลญปีุ่ นไดป้ระกาศเรมิบังคับใชใ้นวันท ี1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญปีุ่ นได ้15 วัน
(หากผูย้ืนประสงคจ์ะพํานักในประเทศญปีุ่ นเกนิ 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมวัีตถุประสงคอ์นืๆ จะตอ้งยืนขอวซีา่ตามปกต)ิ
หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ถอืเป็นเหตผุลซงึอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืเงนิบางสว่นหรือทังหมด 
หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนทําใหท้า่นไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอนืๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ
สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทวีางไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทปีระสานงานและเจา้หนา้ทจีะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ
บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วทพํีานักอยู่ในประเทศไทย
แตจ่ะทําหนา้ทชีว่ยเหลอืเจรจา แตอํ่านาจสทิธขิาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ
การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสงิของสญูหายตามสถานทตีา่ง ๆ ทเีกดิเหนืออํานาจควบคมุของบรษัิทฯ 
บรษัิทฯ จะทําหนา้ทเีป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบรษัิทขนสง่เมอืเกดิการสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง
แตจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทังนีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ
เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้

การยกเลกิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมัดจําทา่นละ 5,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยืนยันแจง้ยกเลกิ)
กรณียกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมัดจําทา่นละ 10,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยืนยันแจง้ยกเลกิ)
กรณียกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยืนยันแจง้ยกเลกิ)
กรณียกเลกิการเดนิทาง 10 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยืนยันแจง้ยกเลกิ)
เนืองดว้ยไม่ตอ้งยืนวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษัิทฯ จะไม่ทําการเก็บเอกสารจรงิใดๆ


