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 ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั โดยสำยกำรบินไทย 

สู่เมืองนำโกย่ำ กิฟุ ทำคำยำม่ำ นำกำโน่ ยำมำนำชิ โตเกียว ชิบะ 

ด่ืมด ่ำแสงสีกรงุโตเกียว อ่ิมอร่อยกับมื้อพเิศษบุฟเฟ่ต์ขำป ู

พร้อมชมเดินเล่นชมทุ่งดอกทวิลิปหลำกสีมำกกว่ำ 100 สำย

พันธ์ุ และมมีำกถงึ 710,000 ต้น 

นำโกย่ำ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็ผลสตรอเบอรร์ี่สดๆ จากสวน 

กิฟ ุ  หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมูบ่า้นเก่าแก่ซึง่ไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  

ทาคายาม่า    เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศยามเชา้ของเมอืงทาคายามา่ที่ตลาดเช้า และเดนิชมเขตเมอืง
เก่า ซนัมาชิซูจิ, เดนิเล่นชมเมอืงเก่าและเหล่าปลาคารพ์ทีแ่หวกว่ายในคูน ้ารอบเมอืงที่
หมู่บ้านฮิดะ ฟรุคุาว่า 
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นากาโน่ ปราสาทมตัสึโมโต้ ปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัลิ ้าค่าประจ าชาต,ิ ไร่วาซาบิ ฟารม์เพาะปลูกวาซาบทิีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ญีปุ่่ น 

ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ นภเูขาไฟฟจิู, ชม
ทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 

โตเกียว อสิระชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งทีย่่านชินจกู,ุ อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั
ท่านเอง 

ชิบะ ชมทุ่งดอกทวิลปิแสนสวยในงานเทศกาลดอกทิวลิป 2020, และชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก
ก่อนกลบัทีอิ่ออน มอลล ์

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 11-16 เมษำยน 2563 
 

วนัแรก               (11 เม.ย.63) สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู2 เคำน์เตอร ์C สำยกำรบินไทย  
เพ่ือท ำกำรเชค็อินและเตรียมตวัเดินทำง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
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วนัท่ีสอง             (12 เม.ย.63) สนามบินจบู ุเซน็แทร ์– นาโกย่า- เกบ็สตรอเบอรร่ี์ -กิฟ ุ 
                            หมู่บ้านชิราคาว่าโก - ทาคายาม่า - หมู่บา้นฮิดะ ฟรุคุาว่า 

 

 
 
 
 
 
00.05 น.   ออกเดินทำงสู่สนำมบินจบู ุเซน็แทร ์เมืองนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น  

โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

08.00 น.   เดินทำงถึงสนำมบินจูบุ เซ็นแทร ์เมืองนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอน
กำรตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพื่อใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์การเกบ็สตรอเบอรร์ี่
สดๆ ทานจากต้นได้ไม่จ ากดั ซึ่งการปลูกผกัและผลไม้ในประเทศญี่ปุ่ นนัน้ จะเน้นในเรื่อง
ของความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเดด็ทานไดใ้นทนัทโีดยไม่ต้องกลวัสารเคมี
ปนเป้ือน  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำว่ำโก หนึ่งในหมู่บ้ำนเก่ำแก่ของประเทศญี่ปุ่ น ที่ได้รบั

เลอืกจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ทีย่งัคงควำมสวยงำมจวบจนทุก
วนัน้ี ท่ำนจะได้พบกบัหมู่บ้ำนโบรำณสไตล์กสัโซ่ ซึ่งหำชมได้ยำกในปัจจุบนั ค ำว่ำกสัโซ่
แปลว่ำพนมมอื ซึง่เป็นสไตลก์ำรก่อสรำ้งแบบดัง้เดมิของญี่ปุ่ นโดยทีโ่ครงสรำ้งของบำ้นและ
หลงัคำที่สรำ้งขึ้นจะคล้ำยกบักำรพนมมอืของพระพุทธเจำ้ โครงสรำ้งของบ้ำนถูกสรำ้งขึ้น
โดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงควำมแขง็แรงและสำมำรถรองรบัหมิะที่ตกหนัก
ในช่วงฤดูหนำวได้  ถอืเป็นภูมปัิญญำของชำวญี่ปุ่ นที่ควรค่ำแก่กำรอนุรกัษ์ไว้อย่ำงยิง่ ให้
ท่ำนไดเ้พลดิเพลนิไปกบัทศันียภำพอนัสวยงำมของหมูบ่ำ้นทีร่ำยลอ้มไปดว้ยหุบเขำสูงและ
สัมผัสบรรยำกำศดัง้เดิมอันเงียบสงบที่จะท ำให้ท่ำนประทับใจมิรู้ลืม จำกนัน้น ำท่ำนสู่
หมู่บ้ำนฮิดะ ฟุรคุำว่ำ  หมู่บ้ำนเล็กๆ ท่ำมกลำงหุบเขำอนัแสนเงยีบสงบ มรีำ้นค้ำต่ำงๆ
ขำยผลติภณัฑพ์ื้นเมอืง ก ำแพงบ้ำนแต่ละหลงัทำเป็นสขีำวนวลตำ มแีม่น ้ำเซโตะไหลผ่ำน
รอบเมอืง โดยขุดคูเมอืงให้น ้ำจำกแม่น ้ำเซโตะไหลไปรอบๆ บรเิวณเมอืง คูน ้ำนี้สรำ้งขึ้น
เมื่อประมำณ 400 ปีก่อน แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปน ้ำในแม่น ้ำเริม่สกปรก ทำงเมอืงจงึรเิริม่ปล่อย
ปลำคำร์พลงไปในแม่น ้ ำ เพื่อให้ประชำชนช่วยกันรกัษำควำมสะอำด โดยปัจจุบันมี
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นักท่องเที่ยวมำกมำยเดนิทำงมำเพื่อดูปลำคำรพ์จ ำนวนมำกแหวกว่ำยอยู่ในแม่น ้ำเซโตะ
และคเูมอืงโดยรอบ 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีสาม              (13 เม.ย.63) ทาคายาม่า - ตลาดเช้า -เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ - มทัสึโมโต้ 
                             ปราสาทมทัสึโมโต้ -ไร่วาซาบิ- ทะเลสาบคาวากจิูโกะ  

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินเล่นที่ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ตลาดเล็กๆ ที่มชีาวบ้านมาตัง้ร้านค้า
เรยีงรายกนัไปตามแนวของแม่น ้ามยิากาว่า ให้ท่านได้สมัผสัวถิชีวีติยามเช้าของเหล่า
ชาวเมอืงทาคายาม่า ในตลาดจะมสีนิค้าจ าพวกผลไม้ ผกัดอง อาหารแห้ง รา้นกาแฟ 
และรำ้นขำยของฝำกของที่ระลกึของเมอืงทำคำยำม่ำ จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิชมเขตเมอืง
เก่ำ ซันมำชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้ำนเรอืน และร้ำนค้ำต่ำงๆ อำทิเช่น ร้ำนขำยสำเก 
เนื้อฮดิะย่ำง ขนมโบรำณต่ำงๆ ของที่ระลกึน่ำรกัอย่ำงซำรุโบโบะหลำกสี โดยรำ้นค้ำ
เหล่ำนี้ยงัคงอนุรกัษ์รูปแบบของบ้ำนในสมยัเอโดะกว่ำ 300 ปีก่อน ให้ท่ำนได้เลอืกซื้อ
ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกี่ยวบรรยำกำศอนัน่ำประทบัใจ ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำน
เดนิทำงสู่ เมืองมทัสึโมโต้ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าท่านชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสึโมโต้ ทีถู่กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1504 ซึง่นบัได้
ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยงัเป็นปราสาทที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของ
ปราสาททีม่คีวามสวยงามที่สุดของญี่ปุ่ นที่สามารถรอดพ้นการถูกท าลายจากเพลงิของ
สงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีด าสนิทท าให้มีฉายาว่า 
ปราสาทอกีาด า จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ไร่วาซาบิ เมอืงมทัสโึมโต้แห่งนี้มชีื่อเสยีงใน
ดา้นการเป็นแหล่งผลติวาซาบทิีด่ทีีสุ่ด เนื่องจากใชน้ ้าบรสิุทธิจ์ากเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ นที่
ไหลลงมาจากภูเขาในการเพาะปลกู ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการเจรญิเตบิโตของต้นวาซา
บ ิลกัษณะของไร่วาซาบเิป็นพื้นที่ราบบรเิวณกว้าง มแีปลงต้นวาซาบเิรยีงรายเป็นแถว
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ต่อๆ กนั ภายในไรว่าซาบทิ่านจะไดพ้บผลติภณัฑต่์างๆ ทีม่วีาซาบเิป็นส่วนผสม ไม่ว่า
จะเป็น ไอศครมีรสวาซาบ ิขนมรสวาซาบ ิฯลฯ เป็นตน้  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบฟุเฟ่ตข์าป ูให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปขูองญ่ีปุ่ นอย่าง 
จใุจและอาหารนานาชาติอีกนานาชนิด *** 
 ***หลงัมื้ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีส่ี                   (14 เม.ย.63) คาวากจิูโกะ -ภเูขาไฟฟจิู - ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 
                              โตเกียว -ช้อปป้ิงชินจกู ุ 

 

 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ทีร่ะดบั
ความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภเูขาไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่งัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากนัน้ออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอา
ราครุะ เซน็เกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาดใหญ่สแีดงหา้ชัน้ ตัง้อยูบ่น
เนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภเูขาไฟฟูจใินระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจน
และงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพในปีค.ศ.1963 ท่านจะไดช้ม
และเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขาไฟฟูจริว่มกบัเจดยีห์า้ชัน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ มหำนครโตเกียว เพื่อช้อปป้ิงที ่ย่ำนชินจกู ุย่ำนชอ้ปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่

ว่ำนักท่องเที่ยวจำกชำตใิดๆ ก็ต้องมำชอ้ปป้ิงที่ย่ำนแห่งนี้  เนื่องจำกมสีนิค้ำรองรบักบั
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวไม่ว่ำจะเป็นแบรนด์เนมชัน้น ำ สนิคำ้น ำสมยั ขนมญี่ปุ่ น
ทัง้แบบเก่ำและใหม่ ไปจนถึงรำ้นอำหำรหลำกสไตล์ อิสระให้ท่ำนเลอืกซื้อสนิค้ำตำม
อธัยำศยัอำทเิช่น สนิคำ้อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เครือ่งส ำอำง ฯลฯ 
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ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีห้า                 (15 เม.ย. 63) อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนั ใหท้่ำนไดเ้ดนิทำงสู่สถำนทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่ำงๆ โดยตวัท่ำน
เอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนด ์เดนิทำงโดยรถไฟ (ค่ำดสินียแ์ลนด์ท่ำนละ 2,500 
บำท ซึ่งรำคำนี้ยงัไม่รวมค่ำรถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์) ***รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง 
เนื่องจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ*** 
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนำกำรของรำชำกำรต์ูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่รำ้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยสรำ้งขึน้จำกกำรถมทะเลและใชทุ้นสรำ้ง
กว่ำ 600 ลำ้นบำท ใหท้่ำนสนุกสนำนกบัเครื่องเล่นนำนำชนิด (ไมจ่ ำกดัจ ำนวนกำรเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่ำงๆ ให้ท่ำนเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จำกภำพยนตร์กำรตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉำกรบกลำงทะเลคำรเิบียนในดินแดนโจรสลัดจำกภำพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ให้ท่ำนได้สนุกสนำนพรอ้มกบักำรจบัจ่ำยเลอืกซื้อสนิค้ำที่ระลกึ
น่ำรกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวักำรต์ูนเอกจำกวอลดสินีย์  อย่ำง มกิกี้
เมำ้ส ์มนินี่เมำ้ส์ พรอ้มผองเพื่อนกำรต์ูนอกีมำกมำยสนุกกบักำรจบัจ่ำยซื้อของที่ระลกึ
น่ำรกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกำยทรี หรอืที่เรยีกว่ำ The New Tokyo Tower แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสรำ้งที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวำมสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชุมววิส ำหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัควำมสูง คอื จุดชมววิที่ควำมสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย อำท ิห้องส่งสญัญำณ
กระจำยเสยีง รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และอื่นๆ อกีมำกมำย  
ศำลเจ้ำเมจิ ศำลเจำ้เก่ำแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคำรพของคนโตเกยีว สรำ้งขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมำขอพร
ทีศ่ำลเจำ้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลำง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้ำนำพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่ำนทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นแนวหน้ำของแฟชัน่ใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีำ้นขำยสนิคำ้ 
แบรนดเ์นมและหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้ดหีลำยต่อหลำยรำ้นตัง้อยูเ่รยีงรำย  
ชิบูย่ำ ย่ำนช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลำงและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้ำเยอืน ซึง่มสีนิคำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้ำแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่ำหลุดโลกมำอวด
โฉมกนั ในวนัอำทติยเ์ดก็เหล่ำนี้จะมำรวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตำซ ีปีศำจ คขิุอำโนเนะ
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น่ำรกัๆ และในย่ำนนี้ยงัมแีหล่งช้อปป้ิง ณ ตรอกทำเคชติะ ทัง้สองขำ้งทำงเรยีงรำยไป
ด้วยรำ้นขำยของวยัรุ่น เสื้อผ้ำ เครื่องประดบั รองเท้ำ กระเป๋ำ รำ้นเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มำกมำย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบำยๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยำกำศคลำ้ย
ยโุรปกบัตกึรำ้นคำ้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

วนัท่ีหก                 (16 เม.ย. 63) โตเกียว - ชิบะ - เทศกาลดอกทิวลิป - นาริตะ  
                              อิออน มอลล ์–สนามบินนาริตะ 

 

 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชิบะ เพื่อเขา้ชม เทศกาลดอกทิวลิป ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
การเดนิชมทุ่งดอกทวิลปิหลากสมีากกว่า 100 สายพนัธุ ์และมมีากถงึ 710,000 ตน้ โดย
มีกังหันลมขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มบรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปที่
ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ จำกนัน้ใหท้่ำนชอ้ปป้ิง ณ หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ ห้ำงอิออน 
มอลล์ ซื้อของฝำก ก่อนกลบั อำทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม้ หรอืร้ำน 100 YEN ที่
สนิคำ้ทัง้รำ้นรำคำ 100 เยนเท่ำนัน้เอง  

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบินนำริตะ 
17.25 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 11-16 เมษำยน 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร์ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน** 
 
หมำยเหต ุ

 

1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมอืง เป็นวจิำรณญำณของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หำกไมไ่ดร้บักำรอนุญำตใิหเ้ดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่ำทวัร ์ไมว่่ำกรณใีดๆ  

3. หำกผู้เดนิทำงมกีำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัที่พกัมำยงัสนำมบินสุวรรณภูมิ 
กรณุำตดิต่อเจำ้หน้ำทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทำงภำยในประเทศ เพื่อเชค็สถำนะของทวัรว์่ำออกเดนิทำง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบนิภำยในประเทศทีท่่ำนใช้ เนื่องจำกกำร
ก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบนิภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบนิระหว่ำงประเทศ 
ขึน้อยู่กบักำรก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยที่
เกดิขึน้ 

4. หำกผู้เดนิทำงปฏเิสธกำรรบับรกิำรจำกทำงบรษิัทขณะเดนิทำง อำทเิช่นร้ำนอำหำร สถำนที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ ทำงบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่ำบรกิำรในส่วนนัน้ให้ 
 

 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 55,900.- 28,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 50,900.- 26,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 42,000.- 21,900.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 12,900.- 12,900.- 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบั
เขำ้ประเทศของคนต่ำงชำตหิรอืคนต่ำงดำ้ว 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำท ิค่ำอำหำร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่ำประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิ 

ภยัธรรมชำตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืทรพัยส์นิสญูหำย เป็นตน้ 
6. ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิำรน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
7. ค่ำทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรณุำช ำระค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณที ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ กรณุำช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวน 

 
กำรยกเลิก  

 

1. กรณุำแจง้ยกเลกิล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิมดัจ ำทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทำงในช่วงวนัหยดุเทศกำลส ำคญั เช่น เทศกำลปีใหม,่ เทศกำลสงกรำนต์
หรอืวนัหยดุยำวตำมทีร่ฐับำลก ำหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่ำเหมำล ำ) จะไม่มี
กำรคนืเงนิมดัจ ำและค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิเป็นรำคำแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช ำระค่ำทวัรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหำกยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิค่ำตัว๋และค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4.  
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หมำยเหตุ 

 

1. ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำพ
อำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำยกำรบนิฯลฯ โดยทำงบรษิัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และ
ควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอก
ประเทศ / ห้ำมเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง 
และควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตต่ิำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทำงบรษิทัฯ ไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน นอกจำกนี้ทำงบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบรษิัทสำมำรถคืนเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทัวร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทำงสำยกำรบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชำตใินต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดนิทำง หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำให้กำรเดนิทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
จนกว่ำจะได้รบักำรยนืยนัว่ำจะมกีำรรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน 
ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
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