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รห ัสโปรแกรม : 17988

(กรุณาแจ ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ ทีส
่ อบถาม)

CHARMINGSAKURA
6D4N BY TG

ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
สู่เมืองนำรำ มิเอะ นำโกย่ำ กิฟุ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ

ดื่มด่ำแสงสีกรุงโตเกียว อิ่มอร่อยกั บมื้อพิเศษบุฟเฟ่ ต์ขำปู
พร้อมเดินเล่ นชมดอกซำกุระทีส่ วนทำคำโตะโจชิ
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นารา
มิ เอะ
นาโกย่า
กิ ฟุ
ยามานาชิ
โตเกียว
นำริ ตะ

สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึทว่ี ดั โทไดจิ และให้อาหารกวางอันแสนเชื่อง
ชมเทศกาลประดับไฟทีม่ ชี ่อื เสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญีป่ ่ นุ ที่ สวนนาบานะโนะ
ซาโตะ
ปราสาทอิ นุยามะ 1 ใน 12 อันดับของปราสาทดัง้ เดิมในญีป่ ่ นุ ท่านอาจได้ชมความ
งามของสวนซากุระทีบ่ านสะพรังบริ
่ เวณรอบๆ ปราสาท
หมู่บ้านโบราณมาโกเมะ จูขุ ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นเส้นทางสาคัญทีเ่ ชื่อมต่อโตเกียวกับ
เกียวโตในสมัยเอโดะ, ชมเทศกาลดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
ช้อ ปปิ้ งสุ ด เหวี่ย งใจกลางกรุงโตเกีย ว ย่ ำ นชิ น จูก ุ, เข้าสัก การะเจ้าแม่ก วนอิม และ
ถ่ายรูปคู่กบั ประตูสายฟ้ าทีว่ ดั อำซำกุสะและอิสระท่องเทีย่ วด้วยตัวเองในเมืองโตเกียว
ช้อปปิ้ งของฝากก่อนกลับทีห่ า้ งสรรพสินค้าอิ ออน มอลล์

กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 11-16 เมษำยน 2563 (ช่วงเทศกำลสงกรำนต์)
วันแรก
20.30 น.

(11 เม.ย. 63)สนำมบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพื่อทาการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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23.30 น.

วันที่สอง

07.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สำม

เช้ำ

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

(12 เม.ย. 63)สนำมบินคันไซ - นำรำ - วัดโทไดจิ - มิ เอะ
ชมเทศกำลประดับไฟที่สวนนำบำนะโนะซำโตะ - นำโกย่ำ
เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ป่ นุ เพื่อเข้าสักการะ
“หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโทไดจิ พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์องค์ใหญ่ทถ่ี ูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยคริส
ศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อนั เป็ นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่ อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ท่ใี หญ่
ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สาคัญ ที่สุดของเมืองนารา
นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสน
เชื่องทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจานวนมาก ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ เมืองมิ เอะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิน ทางสู่ สวนดอกไม้น าบานะโนะซาโตะ เป็ น สวนดอกไม้ที่ไ ด้รวบรวม
ดอกไม้จากหลายสถานที่ทงั ้ ในและนอกประเทศญี่ป่ ุน เป็ นสวนดอกไม้อกี แห่งหนึ่งที่
ได้รบั ความนิยมจากชาวญี่ป่ ุนเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ดอกไม้หรือว่าลักษณะ
ของการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจัดดอกไม้ท่เี ปลี่ยนแปลงกันออกไป
ตามฤดูกาล โดยช่ว งเดือ นตุล าคมไปจนถึงต้นเดือ นพฤษภาคม จะมีเทศกาลประดับ
ไฟที่สวนดอกไม้ในช่วงหัวค่า ซึ่งการจัดแสดงเทศกาลประดับไฟ หรือ ILLUMINATION
นัน้ ในแต่ละปี จะมีธ มี ที่แตกต่างกันไป เป็ นที่นิยมของชาวญี่ป่ ุนและชาวต่างชาติเป็ น
อย่างมาก โดยติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปอย่างยิง่ ในเว็บไซต์ TRIP ADVISER
อีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

(14 เม.ย. 63)นำโกย่ำ - ปรำสำทอิ นุยำมะ - กิ ฟุ - หมู่บำ้ นมำโกเมะ จูคุ
อิ นะ -ชมซำกุระที่สวนทำคำโตะโจชิ -คำวำกุจิโกะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

CHARMING SAKURA 6D4N BY TG 11-16 APRIL 2020

P a g e |4

08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่สี่

เช้ำ

นาท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทอิ นุยามะ 1 ใน 12 ปราสาทสาคัญของญี่ป่ ุนที่รอดพ้น
จากภัยสงครามและยังคงสภาพเดิม ไว้ได้จนถึงปั จจุบนั จนได้รบั เลือ กให้เป็ น สมบัติ
ประจาชาติท่สี าคัญ ของญี่ป่ ุน ปราสาทแห่งนี้ ถู กสร้างขึ้นในปี ค .ศ.1440 ด้านล่างของ
ปราสาทมีแม่น้ าคิโสะโอบล้อมอยู่โดยรอบ ทาให้มภี ูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม ส่วนบริเวณรอบๆ
ปราสาทก็เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทม่ี ดี อกไม้ใบไม้งามสะพรังในทุ
่ กๆฤดู โดยในฤดู
ใบไม้ผ ลิ ท่านสามารถชมความงดงามของดอกซากุ ระได้ในบริเวณรอบๆปราสาทที่
พร้อมใจกันบานทัวทั
่ ง้ บริเวณ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะจูคุ
หมู่บา้ นเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยู่ใน เมืองกิ ฟุ ซึง่ เป็ นอดีตเมืองหลักในหุบเขาคิโสะ ทีต่ งั ้ อยูร่ ะหว่าง
เส้นทางนากะเซนโด (Nakasendo) ทีเ่ ชื่อมระหว่างเมืองโตเกียวกับเมืองเกียวโตในสมัย
เอโดะ ปั จจุบนั หมู่บ้านแห่งนี้ได้รบั การบูรณะด้วยทางเดินหินที่สวยงามที่เรียงกันอย่าง
เป็ นระเบียบ ซึ่งการประดับประดาภายในหมู่บ้านมาโกเมะนัน้ แตกต่างจากเมืองเพื่อน
บ้า นสึม าโงะ (Tsumago) ที่เป็ นแบบดัง้ เดิม โดยทัง้ สองหมู่บ้ า นนี้ เชื่อ มต่ อ กัน ด้ว ย
เส้นทางมาโกเมะ-สึมาโงะ (Magome-Tsumago Trail)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ นะ เพื่อเดินเล่นชมดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ สวนที่
ติด อัน ดับ 1 ใน 3 ของสถานที่ที่เ ป็ น จุด ชมซากุร ะที่ส วยที่ส ุด ในญี่ป่ ุ น โดยภายใน
บริเ วณสวนมีต ้น ซากุร ะมากกว่า 1,500 ต้น ทาให้ใ นช่ว งฤดูใ บไม้ผ ลินั น้ เหล่า ต้น
ซากุร ะพร้อ มใจกัน บานสะพรั ่งทั ่วบริเ วณ อิส ระให้ท ่า นได้เ ดิน เล่น เก็บ ภาพความ
สวยงามของสวนซากุระตามอัธยาศัย*** การออกดอกของซากุระขึ้นอยู่กบั สภาพ
ภูมิอากาศ ***
ได้วลำอันสมควร นำท่ ำนเดิ นทำงสู่ทะเลสำบคำกูจิโกะเพื่อเข้ ำโรงแรมที่ พกั
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรมที่พกั
*** อิ่ ม อร่ อ ยกับ มื้ อ พิ เศษบุฟ เฟ่ ต์ ข าปู ให้ ท่ านได้ ลิ้ ม ลองรสชาติ ปูพ ร้อ มน้ าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จำกนัน้ อิ สระให้ ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่ อว่ำถ้ำได้ แช่ น้ำแร่
แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

(14 เม.ย. 63) คำวำกูจิโกะ - ภูเขำไฟฟูจิ - ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น โตเกียว- ช้อปปิ้ งที่ย่ำนชิ นจูก ุ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

นาท่ านเดิน ทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้ น อยู่ กบั สภำพภูมิ อ ำกำศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ไม่ดบั สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำ
อำรำคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชม เจดียช์ ูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาดใหญ่สแี ดงห้าชัน้ ตัง้ อยู่
บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้อย่างชัดเจน
และงดงาม เจดียแ์ ห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1963 เพื่อระลึกถึงสันติภาพ ท่านจะได้ชม
และเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของเจดียแ์ ห่งนี้โดยมีฉากหลังภูเขาไฟฟูจ ิ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่ นุ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ป
ปิ้ ง ย่ำนชิ นจูก ุ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังทีไ่ ม่ว่านักท่องเทีย่ วจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้ งที่
ย่านนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์
เนมชัน้ นา สินค้านาสมัย ขนมญี่ป่ นุ ทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋ า
รองเท้า เครือ่ งสาอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้ำ

(15 เม.ย. 63) อิ สระท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือซื้อทัวร์โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานทีท่ ่องเทีย่ ว หรือแหล่งช้อปปิ้ งต่างๆ โดยตัวท่าน
เอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดสิ นียแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ ลนด์ท่านละ 2,500
บาท ซึ่งราคานี้ยงั ไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์ ) ***ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
เนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ***
โตเกียวดี สนี ย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ป่ ุนซึ่งเป็ นดิสนีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่ ร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้าง
กว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น)
ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัว ใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบีย นในดิน แดนโจรสลัด จากภาพยนตร์ The
Pirate of Caribbean ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
น่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทัง้ ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลท์ดสิ นีย์ อย่าง มิกกี้
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เที่ยง
คำ่

วันที่หก
เช้ำ
08.00 น.

เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึก
น่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกี ย วสกำยทรี หรือ ที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์ค แห่ งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจี ุดชุมวิวสาหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง
350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงิ่ อานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณ
กระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึน้ โดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี ค.ศ.1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร
ทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ สวนทีม่ ตี น้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น
กิ นซ่ ำ ย่านทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สุดทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้า
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชัน้ ดีหลายต่อหลายร้านตัง้ อยูเ่ รียงราย
ชิ บูย่ ำ ย่านช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ป่ ุน รวมถึง
นักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือน ซึง่ มีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของคนนทุกเพศทุกวัย
ฮำรำจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ทีแ่ ต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขุอาโนเนะ
น่ ารักๆ และในย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไป
ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้านเครปญี่ป่ ุนอร่อยๆ
มากมาย หรือเลือกช้อปปิ้ งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อะคิ ฮำบำร่ำ ย่านการค้าชื่อดังทีส่ ุดเกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า กล้องดิจติ อล เกมส์ต่างๆ
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

(16 เม.ย. 63) โตเกียว -วัดอำซำกุสะ -อิ ออน มอลล์ -สนำมบินนำริ ตะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดอำซำกุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ
(Sensoji) แต่ นิ ย มเรีย กว่ า วัด อาซากุ ส ะเนื่ อ งจากตัง้ อยู่ใ นย่า นอาซากุ ส ะ เป็ น วัด ใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่
ประตู ท างเข้า วัด มีโ คมสีแ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของวัด ที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่า
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ประตูสายฟ้ า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชม
และชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญ่ปี ่ ุนให้เลือกซือ้ หา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้า
ยวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึ่ง คือ ประตูโฮ
โซ หรือ ประตูแ ห่ งขุม ทรัพ ย์ ท่ านสามารถชม โตเกี ย วสกำยทรี (ภำยนอก) หรือ ที่
เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัด
อาซากุสะ ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ นุ โดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียว
สกายทรีสร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล
เที่ยง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย
อิส ระให้ท่ านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิ อ อน มอลล์ ซื้อ ของฝาก
ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ที่สนิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100
เยนเท่านัน้ เอง
คำ่
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นนำริ ตะ เพื่อทำกำรเช็คอิ น
17.25 น.
ออกเดิ นทำงกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 677
21.55 น.
ถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
..............................................................................................................................................

กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 11-16 เมษำยน 2563
รำคำรวมตั ๋ว
เครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิ น

ผู้ใหญ่รำคำท่ ำนละ

55,300.- บำท

26,600.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

53,900.- บำท

23,900.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

44,900.- บำท

19,900.- บำท

พักเดี่ยวเพิ่ มท่ำนละ

12,900.- บำท

12,900.- บำท

อัตรำค่ำบริ กำร

**รำคำนี้ รวมรำยกำรทัวร์ ค่ำตั ๋วเครื่องบิ น**
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หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ ละประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุญำติ ให้ เดิ นทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. หำกผู้เดิ นทำงมีกำรใช้ ตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดที่ พกั มำยังสนำมบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณำติ ดต่ อเจ้ำหน้ ำที่ ก่อนซื้ อตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศ เพื่อเช็คสถำนะ
ของทัวร์ว่ำออกเดิ นทำงได้ หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศที่ ท่ำนใช้ เนื่ องจำกกำรกำหนดน้ำหนักสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศจะน้ อยกว่ำสำยกำรบิ นระหว่ ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบั กำรกำหนดของแต่
ละสำยกำรบิ น ทัง้ นี้ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้น
4. หำกผู้เดิ นทำงปฏิ เสธกำรรับบริ กำรจำกทำงบริ ษัทขณะเดิ นทำง อำทิ เช่ นร้ำนอำหำร
สถำนที่ ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทำงพร้อมคณะ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ ำบริ กำรใน
ส่ วนนั น้ ให้
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อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ รวม
1.ค่ ำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2.ค่ ำน้ำหนักสัมภำระที่ มำพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สำยกำรบิ นไทย ได้น้ำหนักสัมภำระ 30 กิ โลกรัม/ท่ ำน
-สำยกำรบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 2 ใบ
-สำยกำรบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ น้ำหนักสัมภำระ 20 กิ โลกรัม/ท่ ำน และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่ำนละ 2 ชิ้ นเท่ ำนั น้ (รวมกระเป๋ำติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สำยกำรบิ นพีช แอร์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 1 ใบ และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่ำนละ 2 ชิ้ น น้ำหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ ำน
3. ค่ ำที่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ ำน ตำมโรงแรมที่ ระบุไว้ ในรำยกำรหรือระดับเที ยบเท่ ำ กรณี
ห้ องพักสำหรับ 3 ท่ ำน บำงโรงแรมจัดห้ องพักที่ มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบำงโรงแรมจะใช้ เป็ น
ห้ องพักคู่แล้วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้ องพักสำหรับ 3 ท่ ำนให้
ได้ จำเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่ำนเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
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-ห้ องทวิ น ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ้ ล ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ ำน มีเตี ยงขนำดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ้ ล ห้ องพักสำหรับ 3 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสำหรับ 1 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ยว 1 เตี ยง
4. ค่ ำอำหำร ค่ ำเข้ำชม และค่ ำยำนพำหนะทุกชนิ ดตำมที่ ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้ ท่ำนตลอดกำรเดิ นทำงใน
ต่ ำงประเทศ
6. ค่ ำประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่ ำงกำรเดิ นทำง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ ำนละไม่เกิ น
1,000,000.- บำท ค่ ำรักษำพยำบำลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บำท ทัง้ นี้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ ำง
กำรเดิ นทำง)
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่ ำภำษี น้ำมัน ที่ สำยกำรบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 19 ธันวำคม 2562 และท่ ำนต้ องชำระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทำงสำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ มภำยหลังจำกที่ ท่ำนได้ ทำกำรจอง
ทัวร์แล้ว
อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดิ นทำงไทย, หนังสื อเดิ นทำงเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ ำทำ
ใบอนุญำตที่ กลับเข้ ำประเทศของคนต่ ำงชำติ หรือคนต่ ำงด้ ำว
2. ค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนตัวอำทิ ค่ ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจำกรำยกำร ค่ ำซักรีด ค่ ำ
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่ นๆ ที่ มิได้ คำดคิ ด เช่ น กำรปรับค่ ำน้ำมันหรืออื่ นๆ ที่ มิได้ ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดิ นทำงในกรณี ที่เกิ นกว่ ำสำยกำรบิ นกำหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ ำประกันอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์และผู้เดิ นทำงต้ องกำรทำเพิ่ มเติ ม อำทิ
ภัยธรรมชำติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่ ำช้ ำหรือทรัพย์สินสูญหำย เป็ นต้ น
6. ค่ ำน้ำดื่ มระหว่ ำงทัวร์ (ไม่ได้ บริ กำรน้ำดื่ มระหว่ำงทัวร์)
7. ค่ ำทิ ปไกด์และคนขับรถ
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เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 15,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ ำทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำร
3. กรณี ทำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำรหรือน้ อยกว่ำ กรุณำชำระค่ ำทัวร์
เต็มจำนวน
4. กรณี จองทัวร์แบบเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้ เงื่อนไขกำรชำระเงิ นแบบกำรจองทัวร์แบบ
ปรกติ ได้
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมำยเหตุ
1. ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบิ นฯลฯ โดยทำงบริ ษัทฯ จะ
คำนึ งถึงประโยชน์ และควำมปลอดภัยของท่ ำนเป็ นสำคัญที่ สุด ทำงบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อกำรห้ ำมออกนอกประเทศ / ห้ ำมเข้ำประเทศญี่ ปนุ่ / กำรนำสิ่ งของผิ ด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดิ นทำงไม่ถกู ต้ อง และควำมประพฤติ ส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชำติ ต่ำงๆ และกำรยกเลิ กเที่ ยวบิ น ซึ่ งทำงบริ ษัทฯ ไม่อำจคื นเงิ นให้
ท่ ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่ วน นอกจำกนี้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำได้ ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทำงธรรมชำติ ต่ำงๆ ทำงบริ ษทั สำมำรถคืนเงิ นมัดจำหรือค่ำทัวร์ได้ก็
ต่อเมื่อทำงสำยกำรบิ นและโรงแรมที่พกั ได้ทำกำรพิ จำรณำคืนเงิ นส่วนนัน้ ให้ แล้วเท่ ำนัน้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชำติ ในต่ ำงประเทศระหว่ ำงกำรเดิ นทำง หำกมีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ
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เกิ ดขึ้นและมีเหตุทำให้ กำรเดิ นทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคื นเงิ นจนกว่ ำจะได้ รบั กำรยื นยันว่ ำจะมีกำรรับผิ ดชอบค่ ำใช้ จ่ำย
จำกสำยกำรบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ ำใช้ จ่ำยที่ เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์
อำทิ เช่ นค่ ำโรงแรม ค่ ำรถรับส่ งไปสนำมบิ น ค่ ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษัทฯ ถือว่ ำ
ท่ ำนได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ ทำงบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประกำร
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