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 ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  

สู่เมืองนำรำ มิเอะ นำโกย่ำ กิฟุ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ  
 

ด่ืมด ่ำแสงสีกรงุโตเกียว อ่ิมอร่อยกับมื้อพเิศษบุฟเฟ่ต์ขำป ู

พร้อมเดินเล่นชมดอกซำกุระทีส่วนทำคำโตะโจช ิ
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นารา สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบุทสทึีว่ดัโทไดจิ และใหอ้าหารกวางอนัแสนเชื่อง 
มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชีื่อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ นที ่สวนนาบานะโนะ

ซาโตะ 
นาโกย่า ปราสาทอินุยามะ 1 ใน 12 อนัดบัของปราสาทดัง้เดมิในญีปุ่่ น ท่านอาจไดช้มความ

งามของสวนซากุระทีบ่านสะพรัง่บรเิวณรอบๆ ปราสาท 
กิฟ ุ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะ จขู ุซึง่ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางส าคญัทีเ่ชื่อมต่อโตเกยีวกบั

เกยีวโตในสมยัเอโดะ, ชมเทศกาลดอกซากรุะท่ีสวนทาคาโตะโจชิ 
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขาไฟฟจิู,  
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 
โตเกียว          ช้อปป้ิงสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่ำนชินจูกุ, เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและ

ถ่ายรปูคู่กบัประตูสายฟ้าทีว่ดัอำซำกสุะและอสิระท่องเทีย่วดว้ยตวัเองในเมอืงโตเกยีว 
นำริตะ  ชอ้ปป้ิงของฝากก่อนกลบัทีห่า้งสรรพสนิคา้อิออน มอลล ์
 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 11-16 เมษำยน 2563 (ช่วงเทศกำลสงกรำนต)์ 

วนัแรก               (11 เม.ย. 63)สนำมบินสวุรรณภมิู  

 

20.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพ่ือท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
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23.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัท่ีสอง              (12 เม.ย. 63)สนำมบินคนัไซ - นำรำ - วดัโทไดจิ - มิเอะ  
                             ชมเทศกำลประดบัไฟท่ีสวนนำบำนะโนะซำโตะ - นำโกย่ำ 

 

07.00 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองนารา เมอืงหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ น เพื่อเขา้สกัการะ 
“หลวงพ่อโต” แห่ง วดัโทไดจิ พระพุทธรปูสมัฤทธิอ์งคใ์หญ่ทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัครสิ
ศตวรรษที่ 8 ตวัพระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตนั ซึ่งอาคารไมอ้นัเป็นที่
ประดษิฐานของหลวงพ่อโตนัน้ได้รบัการบนัทกึลงในกินเนสบุ๊คว่าเป็นวหิารไม้ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่ส าคญัที่สุดของเมอืงนารา 
นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้  ท่านจะได้เพลดิเพลนิและร่วมถ่ายรปูกบักวางแสน
เชื่องทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ เมืองมิเอะ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ  เป็นสวนดอกไมท้ี่ได้รวบรวม

ดอกไมจ้ากหลายสถานที่ทัง้ในและนอกประเทศญี่ปุ่ น เป็นสวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งที่
ได้รบัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุ์ดอกไมห้รอืว่าลกัษณะ
ของการจดัสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไมท้ี่เปลี่ยนแปลงกนัออกไป
ตามฤดูกาล โดยช่วงเดอืนตุลาคมไปจนถงึต้นเดอืนพฤษภาคม  จะมเีทศกาลประดบั
ไฟที่สวนดอกไมใ้นช่วงหวัค ่า ซึ่งการจดัแสดงเทศกาลประดบัไฟ หรอื ILLUMINATION 

นัน้ ในแต่ละปีจะมธีมีที่แตกต่างกนัไป เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาตเิป็น
อย่างมาก โดยตดิอนัดบัสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปอย่างยิง่ในเวบ็ไซต์ TRIP ADVISER 

อกีด้วย ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัท่ีสำม               (14 เม.ย. 63)นำโกย่ำ - ปรำสำทอินุยำมะ - กิฟ ุ- หมู่บำ้นมำโกเมะ จคู ุ
                               อินะ -ชมซำกรุะท่ีสวนทำคำโตะโจชิ -คำวำกจิุโกะ 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ปราสาทอินุยามะ 1 ใน 12 ปราสาทส าคญัของญี่ปุ่ นที่รอดพ้น
จากภยัสงครามและยงัคงสภาพเดิมไว้ได้จนถึงปัจจุบนั จนได้รบัเลือกให้เป็นสมบัติ
ประจ าชาติที่ส าคญัของญี่ปุ่ น ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1440 ด้านล่างของ
ปราสาทมแีม่น ้าคโิสะโอบลอ้มอยู่โดยรอบ ท าใหม้ภีูมทิศัน์ทีส่วยงาม ส่วนบรเิวณรอบๆ 
ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่ดีอกไมใ้บไมง้ามสะพรัง่ในทุกๆฤด ูโดยในฤดู
ใบไม้ผล ิท่านสามารถชมความงดงามของดอกซากุระได้ในบรเิวณรอบๆปราสาทที่
พรอ้มใจกนับานทัว่ทัง้บรเิวณ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะจูค ุ
หมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ใน เมืองกิฟ ุซึง่เป็นอดตีเมอืงหลกัในหุบเขาคโิสะ ทีต่ ัง้อยูร่ะหว่าง
เสน้ทางนากะเซนโด (Nakasendo) ทีเ่ชื่อมระหว่างเมอืงโตเกยีวกบัเมอืงเกยีวโตในสมยั
เอโดะ ปัจจุบนัหมู่บ้านแห่งนี้ได้รบัการบูรณะด้วยทางเดนิหนิที่สวยงามที่เรยีงกนัอย่าง
เป็นระเบยีบ ซึ่งการประดบัประดาภายในหมู่บ้านมาโกเมะนัน้แตกต่างจากเมอืงเพื่อน
บ้านสึมาโงะ (Tsumago) ที่เป็นแบบดัง้เดิม โดยทัง้สองหมู่บ้านนี้ เชื่อมต่อกันด้วย
เสน้ทางมาโกเมะ-สมึาโงะ (Magome-Tsumago Trail)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอินะ เพื่อเดนิเล่นชมดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ สวนที่

ตดิอนัดบั  1 ใน 3 ของสถานที่ที ่เป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่ น  โดยภายใน
บรเิวณสวนมตี้นซากุระมากกว่า  1,500 ต้น ท าให้ในช่วงฤดูใบไมผ้ลนิัน้  เหล่าต้น
ซากุระพรอ้มใจกนับานสะพรัง่ทัว่บรเิวณ  อสิระให้ท่านได้เดนิเล่นเก็บภาพความ
สวยงามของสวนซากุระตามอธัยาศัย*** การออกดอกของซากรุะขึ้นอยู่กบัสภาพ
ภมิูอากาศ *** 

  ได้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ทะเลสำบคำกจิูโกะเพ่ือเข้ำโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรมท่ีพกั  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด *** 

                       จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีส่ี                 (14 เม.ย. 63) คำวำกจิูโกะ - ภเูขำไฟฟจิู - ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็ -                    
                           โตเกียว- ช้อปป้ิงท่ีย่ำนชินจกู ุ

 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภูมิอำกำศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัสนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำ
อำรำคุระ เซ็นเกน็ เพื่อเขา้ชม เจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาดใหญ่สแีดงห้าชัน้ ตัง้อยู่
บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภเูขาไฟฟูจใินระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจน
และงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1963 เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพ ท่านจะได้ชม
และเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของเจดยีแ์ห่งนี้โดยมฉีากหลงัภเูขาไฟฟูจ ิ

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ มหำนครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น อสิระใหท้่านไดช้อ้ป

ป้ิง ย่ำนชินจกู ุแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัทีไ่ม่ว่านักท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็้องมาชอ้ปป้ิงที่
ย่านนี้ เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบัความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์
เนมชัน้น า สนิคา้น าสมยั ขนมญี่ปุ่ นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล์ 
อสิระให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  

 

วนัท่ีห้ำ              (15 เม.ย. 63) อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตวัท่าน

เอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนด์ เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนดท์่านละ 2,500 
บาท ซึ่งราคานี้ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้ง
กว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ให้ท่านได้สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลท์ดสินีย ์อย่าง มกิกี้
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เมา้ส ์มนินี่เมา้ส์ พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกำยทรี หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชุมววิส าหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาท ิห้องส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สรา้งขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่านทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยูเ่รยีงราย  
ชิบูย่ำ ย่านช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึง่มสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งช้อปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยรา้นขายของวยัรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า รา้นเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ย
ยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮำบำร่ำ ยา่นการคา้ชื่อดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต่์างๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีหก                (16 เม.ย. 63) โตเกียว -วดัอำซำกสุะ -อิออน มอลล ์-สนำมบินนำริตะ  

 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัอำซำกสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื่ องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่ งของวัดที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่า
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ประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นค้าให้เดนิชม
และชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ระลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซือ้หา และขนมส่งกลิน่หอมเยา้
ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุม้ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ่ง คอื ประตูโฮ
โซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรอืที่
เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดั
อาซากุสะ ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสงู 634 เมตร โตเกยีว
สกายทรสีรา้งขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยใุนระบบดจิติอล  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ ซื้อของฝาก 

ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ที่สนิค้าทัง้รา้นราคา 100 
เยนเท่านัน้เอง  

 ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตามอธัยาศยั 

ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน  
17.25 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. ถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 11-16 เมษำยน 2563 

**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน** 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 55,300.- บำท 26,600.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,900.- บำท 23,900.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,900.- บำท 19,900.- บำท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ 12,900.- บำท 12,900.- บำท 
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หมำยเหตุ 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
3. หำกผู้เดินทำงมีกำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัท่ีพกัมำยงัสนำมบิน

สุวรรณภมิู กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทำงภำยในประเทศ เพ่ือเช็คสถำนะ
ของทวัรว่์ำออกเดินทำงได้หรือไม่ และตรวจเช็คน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศท่ีท่ำนใช้ เน่ืองจำกกำรก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบักำรก ำหนดของแต่
ละสำยกำรบิน ทัง้น้ีทำงบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 

4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรบับริกำรจำกทำงบริษัทขณะเดินทำง อำทิเช่นร้ำนอำหำร 
สถำนท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่ำบริกำรใน
ส่วนนัน้ให้ 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
        
       1.ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.ค่ำน ้ำหนักสมัภำระท่ีมำพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบิน 
             -สำยกำรบินไทย ได้น ้ำหนักสมัภำระ 30 กิโลกรมั/ท่ำน 
             -สำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 23 กิโลกรมั ท่ำนละ 2 ใบ 
             -สำยกำรบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้ำหนักสมัภำระ 20 กิโลกรมั/ท่ำน และสมัภำระ       
              ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่ำนละ 2 ช้ินเท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ำติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สำยกำรบินพีช แอร ์ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 20 กิโลกรมั ท่ำนละ 1 ใบ และสมัภำระ 
             ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่ำนละ 2 ช้ิน น ้ำหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่ำน 

3.  ค่ำท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำรหรือระดบัเทียบเท่ำ กรณี    
     ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบำงโรงแรมจะใช้เป็น  
     ห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำนให้ 
     ได้ จ ำเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่ำนเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
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             -ห้องทวิน ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4.    ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร  
5.   ค่ำใช้จ่ำยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงใน   
       ต่ำงประเทศ 
6.   ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน  
      1,000,000.- บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้น้ี 
      เป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภำพระหว่ำง  
      กำรเดินทำง) 

*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7.  ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 และท่ำนต้องช ำระ  
     เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมภำยหลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจอง  
     ทวัรแ์ล้ว 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำท ำ
ใบอนุญำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีมิได้คำดคิด เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่ำประกนัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผู้เดินทำงต้องกำรท ำเพ่ิมเติม อำทิ  

              ภยัธรรมชำติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเท่ียวบินล่ำช้ำหรือทรพัยสิ์นสูญหำย เป็นต้น 
6. ค่ำน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร ์(ไม่ได้บริกำรน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร)์ 
7. ค่ำทิปไกด์และคนขบัรถ  
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   
 

1. กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรณุำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณีท ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำรหรือน้อยกว่ำ กรณุำช ำระค่ำทวัร์

เต็มจ ำนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้เง่ือนไขกำรช ำระเงินแบบกำรจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้ 
กำรยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
 

หมำยเหตุ 
1. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่

กบัสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด ทำงบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น / กำรน ำส่ิงของผิด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน นอกจำกน้ีทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษทัสำมำรถคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัรไ์ด้ก็
ต่อเม่ือทำงสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้วเท่ำนัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
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เกิดขึ้นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินจนกว่ำจะได้รบักำรยืนยนัว่ำจะมีกำรรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
จำกสำยกำรบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์
อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประกำร 
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