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สัมผัสความงดงามแห่งดนิแดนอาทิตย์อุทัย!! 
สัมผัสเมืองมรดกโลก นิกโก้ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน 
สนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาว ณ กาล่า ยูซาว่า สกีรีสอร์ท 

ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจุกุ แชอ่อนเซ็นช่ือดังติดอันดับของญ่ีปุ่น 2 คืนเต็ม 

 สไตลญ่ี์ปุ่ นแบบ 
ดัง้เดิม 

เทศกาลสงกรานต์ 12 – 16 เมษายน 2563     

ราคา 58,900.- 

 

TG 640   BKK – NRT  22.30-06.20 
TG 677  NRT – BKK  17.30-22.30 
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20.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.30 ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640  

 

 

 

 

วันที่ รายการ 
อาหาร โรงแรม 

B L D 

1 กรุงเทพ – สนามบินนาริตะ        

2 สนามบินนาริตะ – เทศกาลดอกชิบะ ซากุระ – ศาลเจ้าโทโชคุ –  
สะพานชินเคียว – คินูกาว่า    

SUNSHINE KINUKAWA 
หรือเทียบเท่า 

3 คินูกาว่า – ไร่สตอเบอรี่ – กาล่า ยูซาว่า สกีรีสอร์ท – บ่อน ้าพุยูบาทาเกะ – คุซัทสึ    
KUSATSU VILLAGE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 คูซัทสึ – คารูอิซาว่า เอาท์เลท – วัดโชรินซัง ดารุมะจิ – ชินจูก ุ– โตเกียว  - - CANDEO UENO 
หรือเทียบเท่า 

5 โตเกียว – โอไดบะ – อีออนพลาซ่า – สนามบินนารติะ – กรุงเทพฯ  -   

 
 DAY 1 กรุงเทพ – สนามบินนาริตะ    

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.20 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ สวนชิบะซากุระ เมืองอิจิ มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของเกาะฮอนชู ช่วงกลางเดือน

เมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมพ้ืนดินของสวนสาธารณะแห่งน้ี

จะเต็มไปดว้ยดอกชิบะซากุระสีชมพู มีขนาด 2.4 เฮคเตอร ์

และจ านวนตน้ชิบะซากุระกว่า 250,000 ตน้ ใหท่้านไดส้มัผัส

ทิวทัศน์ ล้ิมรสโซบะ และท่ีรา้นคา้ในสวนชิบะซากุระ การชม

ชิบะซากุระข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ  

ในกรณีสวนชิบะซากุระ ไม่สามารถชมได ้ท่านบริษัทขอเปล่ียนโปรแกรม เป็น น าท่านเขา้

สกัการะขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธิกบั พระพุทธรูป อุชิ

คุไดบุทสึ ( Daibutsu) ซ่ึงในปี ค.ศ. 1995 

ไดร้ับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป้ัน

พระพุทธรูปปางยืนท่ีหล่อจากทองสัมฤทธ์ิสูง

ท่ีสุดในโลก ส่วนสูงทั้งหมดอยู่ท่ี120 เมตร 

(ส่วนของรูปป้ันสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20

เมตร) สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก พระพุทธรูปอุ

ชิคุไดบุทสึ ถูกสร้างขึ้ น ในปีค.ศ. 1992 ภายในองค์พระพุทธรูปน้ันท่านสามารถพบกับ

ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น การนั่งเขียนบทสวดมนต์ นิทรรศการจัดแสดงการสร้าง

พระพุทธรูปไดบุทสึ บริเวณพระอุระ ขององคพ์ระเป็นจุดชมวิวท่ีสูงจากพ้ืน 85 เมตร เมื่อลองมอง

ไปบริเวณโดยรอบทัว่ทุกทิศ หากอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นวิว สกายทรีและภูเขาไฟฟูจิได้

อีกดว้ย อีกทั้งยงัมีของฝากท่ีหาซ้ือท่ีน้ีเท่าน้ันอีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเชา้ชม ศาลเจา้โทโชคุ ศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะท่ีโด่งดังในอดีต ศาลเจา้ในศาสนา

ชินโตท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1617 เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานแด่ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยะสุ ท่ีถือเป็นผู้

สถาปนาเมืองเอโดะใหเ้ป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นในยุคน้ัน ภายหลังจากท่ีโชกุนอิเอยะสุและคนใน

ตระกูลโทกุกาว่าไดสื้บทอดอ านาจและช่วยกนัปกครองญ่ีปุ่นใหอ้ยู่อย่างสงบสุขมานานถึง 250 ปี 

ว่ากนัว่า ใหท่้านไดช้ม เจดีย ์5 ชั้น สถานท่ีเก็บพระธรรมค าสอน, บทสวดมนต ์และส่ิงของมีค่า 

อิสระใหท่้านชม งานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถุท่ีล ้าค่า ท่ีมีมากกว่า  5,000  ช้ินแลว้ต่ืนตากบั 

DAY 2 สนามบินนาริตะ – เทศกาลดอกชิบะซากุระ – ศาลเจ้าโทโชคุ – สะพานชินเคียว – คินูกาว่า 
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ซุม้ประตู โยเมมง (YOMEI MON) หรือ ประตูพระอาทิตยอ์สัดง อนัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมี

ความส าคญัในแง่ประวติัศาสตรข์องญ่ีปุ่น และยงัเป็นศิลปะช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น รวมถึงภาพ

แกะสลกัลิง 3 ตวัท่ีท าท่าทางปิดตา ปิดปาก ปิดหู ผลงานการแกะสลกัท่ีโด่งดังไปทัว่โลกของ

ศิลปินระดบัต านานแห่งญ่ีปุ่น ฮิดาริ จินโกโร่ ซ่ึงมีความหมายวา่ หากเราไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ชัว่

รา้ย เรื่องรา้ยๆ ก็จะไม่กล ้ากลายมาหาเรา และอีกหน่ึงค าสอนเตือนใจทั้งเด็กและผูใ้หญ่ของ

นิกายเทนได แมวนิทรา อีก หน่ึงผลงานท่ีเป็นไฮไลตใ์นศาลเจา้แห่งน้ี คือภาพแกะสลกัแมวหลับท่ี

ติดอยู่ตรงซุม้ประตูทางเขา้สุสานอิเอยะสุ เป็นภาพ แมวสีขาวปนด าท่ีก าลังนอนหลบัอย่างสบายใจ 

เสมือนเป็นสญัลกัษณท่ี์บ่งบอกถึงความสงบสุขร่มเย็นของบา้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั สะพานชินเคียว หรือท่ีเรียกกนัว่า สะพานอสรพิษคู่ ตวัสะพานทาดว้ย

สีแดงทอดขา้มแม่น ้ าไดยะ ตามต านาน

เล่ากันว่าครั้งหน่ึงขณะท่ีเทพเจา้ก าลังจะ

ขา้มแม่น ้าแห่งน้ี ได้มกีารปรากฏงู 2 ตัว
แปลงกายมาเป็นสะพานเพ่ือใหเ้ทพเจา้ได้

ข ้ามไป โดยในอดีตน้ันผู้ท่ีจะเดินข้าม

สะพานแห่งน้ีไดม้ีเพียงเจา้นายชั้นสูงหรือ

เช้ือพระวงศ์เท่าน้ัน สะพานแห่งน้ีเป็นอีก

มุมท่ีงดงามอยู่ตรงเชิงเขาทางขึ้ นแหล่ง

มรดกโลกมีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบัน ้า 10 เมตร สรา้งดว้ยไมม้ีเสาหินรบั 

                    สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั คินูกาว่า ณ SUNSHINE KINUKAWA หรือเทียบเท่า 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*** หลงัรบัประทานอาหารค า่ ขอเชิญท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ใหท่้านไดผ่้อนคลายความเมื่อยลา้จากการเดินทางและชาวญ่ีปุ่นยงัเช่ือกันว่าการ

อาบน ้าแร่น้ันจะท าใหผิ้วพรรณมีสุขภาพดีอีกดว้ย *** 
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เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและซ้ือ

สตรอเบอร์ร่ีของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และไดร้ับการ

ดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าใหผ้ลของสตรอเบอรร่ี์น้ัน

มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน ท่านจะไดช้มถึงวิธีการเก็บ

สตรอเบอรร่ี์และท่ีส าคญัท่านยงัสามารถชิมสตรอเบอรร่ี์ในไร่น้ีได ้และท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมา

เป็นของฝากแก่คนท่ีบา้นไดอี้กดว้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ กาล่า ยูซาว่า GALA Yuzawa สกีรีสอรท์ช่ือดงัของภูมิภาคคนัโต ตั้งอยู่ท่ีเมืองเอจิ

โกะ ยูซาวะ จงัหวดันีงาตะ อยู่ห่างจากโตเกียวมาทางทิศเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร พ้ืนท่ีน้ีมี

ช่ือเสียงว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีหิมะตกลงมาปกคลุมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น และสามารถเล่นสกีได้

DAY 3 คินูกาว่า – ไร่สตอเบอรี่ – กาล่า ยูซาว่า สกีรีสอร์ท – บ่อน ้าพุยูบาทาเกะ – คุซัทส ึ
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ยาวนาน จนถึงตน้เดือนพฤษภาคมเลยทีเดียว ใหท่้านไดส้นุกสนานกับอุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่าง

มากมาย ปริมาณหิมะข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ราคาน้ียงัไม่รวมเครื่องเล่นภายใน ราคาเครื่อง

เล่น ถาดเล่ือน 1000 เยน, เซ็ทสกี และเซ็ท  สโนวบ์อรด์ 5000 เยน,  สโนวโ์มบิลชมวิว 

500 เยน 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าพุยูบาตาเกะ (Yubatake) เมืองแห่งน ้าแร่อนัลือช่ือเป็น 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น

และเป็นท่ีนิยมท่ีสุด อีกทั้งเก่าแก่กว่า 120 ปีเน่ืองจากตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเชิงเขา 

Kusatsu น ้าแร่ในแหล่งน้ีจึงมีคุณสมบติัพิเศษหลากหลาย และมีประสิทธิภาพในการรกัษาโรคสูง 

ในการจดัอนัดบับ่อน ้าพุรอ้นของสมัยเอโดะ เป็นบ่อน ้าพุรอ้นช่ือดังท่ีไดค้รองต าแหน่งสูงสุดในสมยั

น้ัน และมีความภาคภูมิใจในปริมาณน ้าพุรอ้นท่ีไหลออกมาว่าเป็นท่ีหน่ึงในญ่ีปุ่นโดยทุกๆ นาทีจะมี

น ้าแร่ไหลออกมามากกว่า 32,300 ลิตร นอกจากน้ี ส่ิงท่ีน่าตกใจท่ีสุดก็คือคุณภาพของน ้ามีความ

เป็นกรด ซ่ึงมีเพียงไมก่ี่แห่งในญ่ีปุ่น มีคุณสมบติัยอดเยี่ยมในการฆ่าเช้ือโรคต่างๆ ถึงขนาดไดช่ื้อว่า

เป็นน ้าแร่ยาของน ้าพุรอ้นคุซทัสึ และการใชน้ ้าพุรอ้นรกัษาโรคน้ีก็เป็นท่ีรูจ้กัตั้งแต่สมยัโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ท่ีพกั คูซทัสึ ณ KUSATSU VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*** หลงัรบัประทานอาหารค า่ ขอเชิญท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ใหท่้านไดผ่้อนคลายความเมื่อยลา้จากการเดินทางและชาวญ่ีปุ่นยงัเช่ือกันว่าการ

อาบน ้าแร่น้ันจะท าใหผิ้วพรรณมีสุขภาพดีอีกดว้ย *** 
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เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทันสมยัขนาดใหญ่ คารูอิซาว่า เอา้ทเ์ลท หรือ Karuizawa Prince 

Shopping Plaza เอา้ทเ์ลทมอลล ์ท่ีไดร้บัความนิยมและใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั

การเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมหลากหลายกว่า 240 รา้นจากทัว่โลก เช่น COACH, PRADA, 

ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และรา้นคา้แฟชัน่ชั้นน าอีก

มากมายของคนทุกวยั 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ วดัโชรินซัง ดารุมะจิ (Shorinzan Darumaji) เป็นวดัตน้ก าเนิดของตุ๊กตาดารุมะ 

ส าหรับชาวเมืองทาคาซากิแลว้ ส่วนใหญ่มกัจะขอส่ิงท่ีตอ้งการจากตุ๊กตาดารุมะน้ี จึงกล่าวไดว้่า

ตุ๊กตาดารุมะ เป็นส่ิงท่ีผูกพนัธก์บัชาวเมืองทาคาซา

กิเป็นอย่างมาก และในวนัท่ี 6 และ 7 เดือน

มกราคมของทุกๆ ปี จะมีผูค้นกว่าสองแสนคนเขา้

ร่วมนมสัการขอพร ณ วดัแห่งน้ี กิจกรรมวาดหน้า

ดารุมะ  น าตุ๊กตาดารุมะเพ่ือขอในส่ิงท่ีตอ้งการใน

ปีน้ันๆ โดยจะใชห้มึกเขียนตาขา้งหน่ึงใหก้บัตุ๊กตา  

ดารุมะก่อน และใชค้วามพยายามท าใหส่ิ้งท่ีไดข้อ

ไวส้มหวงัแลว้หากสมหวงั จึงจะเขียนตาอีกขา้งหน่ึงใหตุ๊้กตาดารุมะในอีกปีถดัไป 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญ่ีปุ่น ศูนยร์วมเทคโนโลยี และ

ความทันสมยัอีกแห่งหน่ึงของโลก จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงชินจูกุ ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศเมือง

หลวง ณ กรุงโตเกียวท่ีคราคร า่ดว้ยผูค้นมากมาย และเทคโนโลยีทนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่าน

DAY 4 คูซัทสึ – คารูอิซาว่า เอ้าท์เลท – วัดโชรินซัง ดารุมะจิ – ชินจูก ุ– โตเกียว 
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สมัผัสบรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงช่ือดังของญ่ีปุ่น ท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้ท่ีถูกตา

ถูกใจ ชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความเจริญอันดับหน่ึง

ของโตเกียวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางท่ีสอง

แห่งนคร ศูนยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารัก

หลาก สไตล ์รวมไปถึงรา้นสินคา้ช่ือดงัเป็นท่ีนิยมทั้ง

ชาวญ่ีปุ่น และนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนรา้น 100 เยน

เ ท่ า กั นห มด  ( ยั ง ไ ม่ ร ว มภ า ษี  1 0%)  มี ทั้ ง

เคร่ืองส าอางค์ ก๊ิฟช๊อป ขนม และสินคา้อ่ืนๆ  อีก

มากมายท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาสบาย กระเป๋า อิสระใหท่้าน

เพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ สินคา้แบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค 

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เ ส้ือผ้าแฟชั ่นวัย รุ่น กระเป๋า รองเท้า 

เคร่ืองส าอางคย์ี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่า

เมืองไทย 

***อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

   สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โตเกียว ณ CANDEO UENO หรือเทียบเท่า 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ท่ีสรา้งขึ้ นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่ง

ท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่น้ีท่านจะพบกบัสวนสนุกรถยนตท่ี์โต

โยตา้ ภายในบริเวณมีใหท่้านเลือกไม่ว่าจะสนุกกบักระเชา้หมุนขนาดยกัษ์ หรือจะเป็นเคร่ืองเล่น

มากมาย อิสระท่านเดินชมความอลงัการโดยรอบและเดินเลือกซ้ือของตามอธัยาศยั หรือไป DIVER 

CITY สถานท่ีชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ ซ่ึงภายในมีทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร 

และศูนย์รวมความบันเทิงอ่ืนๆ นอกจากน้ียังเป็นสถานท่ีตั้งของ 

หุ่นยนต์กนัดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์ค

เก่ียวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยงัมีรา้นขายสินคา้ต่างๆ เก่ียวกับ

กันดั้มและกันดั้มคาเฟ่ ซ่ึงมีกาแฟ   และขนมต่างๆ ท่ีตกแต่งเป็น

กนัดั้ม หรือเลือกสนุกท่ี โอไดบะ เมกา้ เวป (MEGA WEB) สวนสนุก

รถยนต์ท่ีโตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับ

กระเชา้หมุนขนาดยักษ์ หรือ จะเป็นเคร่ืองเล่นมากมาย ภายใน

DAY 5 โตเกียว – โอไดบะ – อีออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
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อาคารหลกั 3 ชั้น ท่ีท่านจะพบกบั รถยนตโ์ตโยตา้ทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ

ตลอดจนบรรดา ตวัแรง จากสนามแขง่ต่าง ๆ มาจดัโชวไ์วอ้ยา่งมากมายราวกบัเป็น มินิมอเตอรโ์ชว ์

อิสระท่านเดินชมความอลงัการโดยรอบ หรือท่านจะเลือกใชบ้ริการ E-CON รถไฟฟ้าท่ีวิ่งตามราง

โดยอตัโนมติัพาท่านชมรอบอาคารหลกั (ไม่รวมค่าตัว๋รถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนท่ีตกแต่ง

ยอ้นยุคอยา่งลงตวั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อิสระท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้จาก

รา้นคา้ต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยงั

มี หา้งจสัโก ้ใหท่้านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้น 100 Yen 

ซ่ึงสินคา้ทุก ๆ อยา่งในรา้นราคาช้ินละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซ้ือของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโม

จิ, เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเค้ียว ฯลฯ 

***อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

********************************************************** 
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ก าหนดการเดินทาง : 12 – 16 เมษายน 2563 เทศกาลสงกรานต์ 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 58,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      57,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      57,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 56,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 26,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,500 เยน/คน/ทริป   

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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