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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น  ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ทุยั   

สู่เมืองนารา  มิเอะ  นาโกย่า  กิฟุ ยามานาชิ  โตเกียว  นาริตะ   
 

ด่ืมด ่าแสงสีกรุงโตเกียว อ่ิมอร่อยกับมื้อพเิศษบุฟเฟ่ต์ขาปู 

พร้อมเดินเล่นชมดอกซากุระทีส่วนทาคาโตะโจชิ 

นารา สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบุทสทึีว่ดัโทไดจิ และใหอ้าหารกวางอนัแสนเชือ่ง 
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มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี่ปุ่ นที ่สวนนาบานะโนะ
ซาโตะ 

นาโกย่า ปราสาทอินุยามะ 1 ใน 12 อนัดบัของปราสาทดัง้เดมิในญี่ปุ่ น ท่านอาจไดช้มความ
งามของสวนซากุระทีบ่านสะพรัง่บรเิวณรอบๆ ปราสาท 

กิฟ ุ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะ จขู ุซึ่งในอดตีเคยเป็นเสน้ทางส าคญัทีเ่ชือ่มต่อโตเกยีวกบั
เกยีวโตในสมยัเอโดะ, ชมเทศกาลดอกซากรุะท่ีสวนทาคาโตะโจชิ 

ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภูเขาทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ภเูขาไฟฟจิู,  
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภูเขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 
โตเกียว          ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งใจกลางกรุงโตเกยีว ย่านชินจกูุ , เขา้สกัการะเจา้แม่กวนอมิและ

ถ่ายรูปคู่กบัประตูสายฟ้าทีว่ดัอาซากสุะและอสิระท่องเทีย่วดว้ยตวัเองในเมอืงโตเกยีว 
นาริตะ  ชอ้ปป้ิงของฝากก่อนกลบัทีห่า้งสรรพสนิคา้อิออน มอลล ์
 

กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 11-16 เมษายน 2563 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) 

วนัแรก               (11 เม.ย. 63)สนามบินสวุรรณภมิู  

 

20.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพื่อท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

23.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัท่ีสอง              (12 เม.ย. 63)สนามบินคนัไซ - นารา - วดัโทไดจิ - มิเอะ  
                             ชมเทศกาลประดบัไฟท่ีสวนนาบานะโนะซาโตะ - นาโกย่า 

 

07.00 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น  หลงัจากผา่นขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองนารา เมอืงหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ น เพื่อเขา้สกัการะ 
“หลวงพ่อโต” แห่ง วดัโทไดจิ พระพุทธรูปสมัฤทธิอ์งคใ์หญ่ทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัครสิ
ศตวรรษที ่8 ตวัพระพุทธรูปองคน์ี้สูง  16.2 เมตร หนกั 452 ตนั ซึ่งอาคารไมอ้นัเป็นที่
ประดษิฐานของหลวงพ่อโ ตนัน้ไดร้บัการบนัทกึลงในกนิเนส บุ๊ควา่เป็นวหิารไมท้ีใ่หญ่
ทีสุ่ดในโลก  และถอืไดว้า่วดัแห่งนี้เป็น  1 ใน 8 มรดกโลกทีส่ าคญัทีสุ่ดของเมอืงนารา  
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นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้  ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิและร่วมถ่ายรูปกบักวางแสน
เชือ่งทีม่อียู่เป็นจ านวนมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ เมืองมิเอะ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่  สวนดอกไม้นาบานะ โนะซาโตะ  เป็นสวนดอกไมท้ีไ่ดร้วบรวม

ดอกไมจ้ากหลาย สถานที่ทัง้ในและนอกประเทศญี่ปุ่ น  เป็นสวน ดอกไม้ อกีแห่งหนึ่งที่
ไดร้บัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก  ไม่วา่จะเรื่องพนัธุด์อกไมห้รอืวา่ลกัษณะ
ของการจดัสวนดอกไม้  ซึ่งในแต่ละฤดูกจ็ะมกีารจดัดอกไมท้ีเ่ปลีย่นแปลงกนัออกไป
ตามฤดูกาล  โดยชว่งเดอืนตุลาคมไปจนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม  จะมเีทศกาลประดบั
ไฟทีส่วนดอกไมใ้นชว่งหั วค ่า ซึ่งการจดัแสดงเทศกาลประดบัไฟ  หรอื  ILLUMINATION 

นัน้ ในแต่ละปีจะมธีมีทีแ่ตกต่างกนัไป  เป็นทีน่ิยมของชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาตเิป็น
อย่างมาก  โดยตดิอนัดบัสถานทีท่่องเทีย่วทีค่วรไปอย่างยิง่ในเวบ็ไซต์  TRIP ADVISER 

อกีดว้ย  ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านเดนิทางสู่  เมืองนาโกย่า  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัท่ีสาม               (14 เม.ย. 63)นาโกย่า - ปราสาทอินุยามะ - กิฟ ุ- หมู่บา้นมาโกเมะ จคู ุ
                               อินะ -ชมซากรุะท่ีสวนทาคาโตะโจชิ -คาวากจิุโกะ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่  ปราสาทอินุยามะ  1 ใน 12 ปราสาทส าคญัของญี่ปุ่ นทีร่อดพน้

จากภยัสงครามและ ยงัคงสภาพเดมิไว้ ไดจ้นถงึปัจจุบนั จนไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสมบตัิ
ประจ าชาติ ทีส่ าคญั ของญี่ปุ่ น ปราสาทแห่งนี้ ถูกสรา้งขึน้ในปีค .ศ.1440 ดา้นล่างของ
ปราสาทมแีม่น ้าคโิสะโอบลอ้มอยู่โดยรอบ ท าใหม้ภูีมทิศัน์ทีส่วยงาม  ส่วนบรเิวณรอบๆ  
ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่ดีอกไมใ้บไมง้ามสะพรัง่ในทุกๆฤดู โดยในฤดู
ใบไมผ้ล ิท่านสามารถชมความงดงามของดอกซากุระไดใ้นบรเิวณรอบๆปราสาทที่
พรอ้มใจกนับานทัว่ทัง้บรเิวณ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  หมู่บ้านโบราณมาโกเมะจคูุ 
หมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ใน เมืองกิฟ ุซึ่งเป็นอดตีเมอืงหลกัในหุบเขาคโิสะ ทีต่ ัง้อยู่ระหวา่ง
เสน้ทางนากะเซนโด (Nakasendo) ทีเ่ชือ่มระหวา่งเมอืงโตเกยีวกบัเมอืงเกยีวโตในสมยั
เอโดะ ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งนี้ไดร้บัการบูรณะดว้ยทางเดนิหนิทีส่วยงามทีเ่รยีงกนัอย่าง
เป็นระเบยีบ ซึ่งการประดบัประดาภายใน หมู่บา้นมาโกเมะนัน้แตกต่างจากเมอืงเพื่อน
บา้นสมึาโงะ  (Tsumago) ทีเ่ป็นแบบดัง้เดมิ โดยทัง้สอง หมู่บา้น นี้เชือ่มต่อกนัดว้ย
เสน้ทางมาโกเมะ-สมึาโงะ (Magome-Tsumago Trail)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่  เมืองอินะ เพื่อเดนิเล่นชม ดอกซากุระที่ สวนทาคาโตะโจชิ  สวนที่
ตดิอนัดบั  1 ใน  3 ของสถานทีท่ีเ่ป็นจุดชมซากุระทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น  โดยภายใน
บรเิวณสวนมตีน้ซากุระมากกวา่  1,500  ตน้  ท าใหใ้นชว่งฤดูใบไมผ้ลนิัน้  เหล่าตน้
ซากุระพรอ้มใจกนับานสะพรัง่ทัว่บรเิวณ  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเกบ็ภาพความ
สวยงามของสวนซากุระตามอธัยาศั ย***  การออกดอกของซ ากรุะขึน้อยู่กบัสภาพ
ภมิูอากาศ  *** 

  ได้วลาอนัสมควร  นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคากจิูโกะเพ่ือเข้าโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพกั  

*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปู  ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปพูร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด *** 

                       จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ  เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ําแร่
แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

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

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่  ภเูขาไฟฟจิู  บริเวณชัน้  5 (ขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศ ) ทีร่ะดบั

ความสูง 2,500 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอ์ุทยัแห่งนี้และไดช้ือ่วา่มสีดัส่วนสวยงาม
ทีสุ่ดในโลก  ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ ยงัไม่ดบัสนิท  และมคีวามสูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้า
อาราครุะ เซน็เกน็ เพื่อเขา้ชม  เจดียช์เูรโตะ  เป็นเจดยี์ขนาดใหญ่สีแดงหา้ชัน้  ตัง้อยู่
บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจน
และงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1963 เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพ  ท่านจะไดช้ม
และเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของเจดยีแ์ห่งนี้โดยมฉีากหลงัภูเขาไฟฟูจ ิ

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น อสิระใหท้่านไดช้อ้ป

ป้ิง ย่านชินจกู ุแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดงัทีไ่ม่วา่นกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ  กต็อ้งมาชอ้ปป้ิงที่
ย่านนี้ เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว ไม่วา่จะเป็นแบรนด์
เนมชัน้น า สนิคา้น าสมยั ขนมญี่ปุ่ นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล์  



 

CHARMING SAKURA 6D4N BY TG 11-16 APRIL 2020 

อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิชน่  สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส์  เสือ้ผา้ กระเป๋า  
รองเทา้ เครื่องส าอาง ฯลฯ 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  

 

วนัท่ีห้า              (15 เม.ย. 63) อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตวัท่าน

เอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนด์ เดนิทางโดยรถไฟ  (ค่าดสินียแ์ลนดท์่านละ  2,500 
บาท ซึ่งราคานี้ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์ ) ***ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  
เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด์  โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินียแ์ลนด์
แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้ง
กวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ  ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตวั ใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดงั  
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์  The 
Pirate of Caribbean ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอล ทด์สินีย์ อย่าง มกิกี้
เมา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของทีร่ะลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกายทรี  หรอืทีเ่รยีกวา่  The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง  634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชมุววิส าหรบันกัท่องเทีย่วแบ่งได้  2 ระดบัความสูง  คอื จุดชมววิทีค่วามสูง  
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย  อาทิ หอ้งส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่คารพของคนโตเกยีว  สรา้งขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่า ย่านทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหม่สุดทุกยุคทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยู่เรยีงราย  
ชิบูย่า  ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศนูยก์ลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น  รวมถงึ
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึ่งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
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ฮาราจกู ุศนูยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้า่หลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิอุาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง  ณ ตรอกทาเคชติะ  ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ดว้ยรา้นขายของวยัรุ่น  เสือ้ผา้  เครื่องประดบั  รองเทา้  กระเป๋า  รา้นเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ  
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน  โอโมเตะซนัโด  ดว้ยบรรยากาศคลา้ย
ยุโรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป 
อะคิฮาบาร่า ย่านการคา้ชือ่ดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต์่างๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
คํา่  อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีหก                (16 เม.ย. 63) โตเกียว -วดัอาซากสุะ -อิออน มอลล ์-สนามบินนาริตะ  

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่  วดัอาซากสุะ  มชีือ่อย่างเป็นทางการวา่วดัเซนโซ  หรอืเซนโซจิ  

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกวา่วดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ  เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ  โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั  ที่
ประตูทางเขา้วดัมโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่
นกัท่องเทีย่วนิยมถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  ประตูแห่งนี้มชีือ่วา่ประตูคามนิาริ  แปลไดว้า่
ประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ  สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชม
และชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซื้อหา  และขนมส่งกลิน่หอมเยา้
ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่ง  คอื ประตูโฮ
โซ หรอืประตูแห่งขมุทรพัย์  ท่านสามารถชม  โตเกียวสกายทรี  (ภายนอก ) หรอืที่
เรยีกวา่ The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว  จากบรเิวณวดั
อาซากุสะ ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีว
สกายทรสีรา้งขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระให้ ท่านชอ้ปป้ิง  ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่  ห้างอิออน  มอลล์  ซื้อของฝาก  

ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ  ผลไม้ หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา  100 
เยนเท่านัน้เอง  

 คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพ่ือทาํการเชค็อิน  
17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
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21.55 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 

 
กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 11-16 เมษายน 2563 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร์  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ** 
 
หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ  หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้ เดินทาง เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ   

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์  ไม่ว่ากรณี ใดๆ  
3. หากผูเ้ดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สวุรรณภมิู  กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ  เพื่อเชค็สถานะ
ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่  และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้  เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ  ขึน้อยู่กบั การกาํหนดของแต่
ละสายการบิน  ทัง้น้ีทางบริษทัฯ  จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้  

อตัราค่าบริการ  
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน  

ผู้ใหญ่ราคา ท่านละ 55,300.- บาท 26,600.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 53,900.- บาท 23,900.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,900.- บาท 19,900.- บาท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 12,900.- บาท 12,900.- บาท 
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4. หากผูเ้ดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษทัขณะเดินทาง  อาทิเช่นร้านอาหาร  

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ  ทางบริษทัฯ  จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
        
       1.ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป- กลบั ชัน้ประหยดั  

2.ค่าน้ําหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน  
             -สายการบินไทย  ได้น้ําหนักสมัภาระ  30 กิโลกรมั /ท่าน  
             -สายการบินเจแปน  แอรไ์ลน์  ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ  23 กิโลกรมั  ท่านละ  2 ใบ 
             -สายการบิน  ไทย แอรเ์อเชีย  เอก็ซ์  ได้น้ําหนักสมัภาระ  20 กิโลกรมั /ท่าน  และสมัภาระ        
              ถือขึน้เครื่องได้ท่านละ  2 ช้ินเท่านัน้  (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว ) 
             -สายการบินพีช  แอร์ ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ  20 กิโลกรมั  ท่านละ  1 ใบ และสมัภาระ  
             ถือขึน้เครื่องได้ท่านละ  2 ช้ิน น้ําหนักรวมแล้วไม่เกิน  7 กิโลกรมั /ท่าน  

3.  ค่าท่ีพกัห้องละ  2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า  กรณี     
     ห้องพกัสาํหรบั  3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี  3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้เป็น   
     ห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง  ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั  3 ท่านให้  
     ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน +ห้องซิงเกิล   

             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั  2 ท่าน มีเตียงเด่ียว  2 เตียง  
             -ห้องดบัเบ้ิล  ห้องพกัสาํหรบั  2 ท่าน   มีเตียงขนาดควีนไซส์  1 เตียง  
             -ห้องทริปเป้ิล  ห้องพกัสาํหรบั  3 ท่าน  มีเตียงเด่ียว  2 เตียง  และเตียงเสริมอีก  1 เตียง  
             -ห้องซิงเกิล  ห้องพกัสาํหรบั  1 ท่าน มีเตียงเด่ียว  1 เตียง  

4.    ค่าอาหาร  ค่าเข้าชม  และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการ   
5.   ค่าใช้จ่ายของมคัคเุทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน    
       ต่างประเทศ  
6.   ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงิน สงูสดุท่านละไม่เกิน   
      1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตุวงเงินไม่เกิน  500,000 บาท  ทัง้น้ี 
      เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนั  (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสขุภาพระหว่าง   
      การเดินทาง ) 

***  เดก็อายตุํา่กว่า  1 ปี และผูใ้หญ่อายุ  75 ปีขึน้ไป  จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว  ***  

7.  ค่าภาษีน้ํามนั  ท่ีสายการบินเรียกเกบ็  ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม  2562  และท่านต้องชาํระ   
     เพ่ิมเติม  ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิ มภายหลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจอง   
     ทวัรแ์ล้ว  
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย , หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ  ค่าทาํ
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว  

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ  ค่าอาหาร- เครื่องด่ืม  นอกเหนือจากรายการ  ค่าซกัรีด  ค่า
โทรศพัท์  เป็นต้น  

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีมิได้คาดคิด  เช่น  การปรบัค่าน้ํามนัหรืออ่ืนๆ  ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ  
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด  20 กิโลกรมั  
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ  ท่ีนอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดินทางต้องการทาํเพ่ิมเติม  อาทิ   

              ภยัธรรมชาติรนุแรง , ทรพัยสิ์นหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสญูหาย  เป็นต้น  
6. ค่าน้ําด่ืมระหว่างทวัร์  (ไม่ได้บริการน้ําด่ืมระหว่างทวัร์ ) 
7. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ   

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน    

 
1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ  15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อน วนัเดินทาง  35 วนัทาํการ  
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง  35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า  กรณุาชาํระค่าทวัร์

เตม็จาํนวน  
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุป๊  ไม่สามารถใช้เง่ือนไขการชาํระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้  
 

การยกเลิก   
 

***กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง  ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี ***  
หมายเหตุ  

1. ทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ  การเมือง  โรคระบาด  และสายการบินฯลฯ  โดยทางบริษทัฯ  จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสดุ  ทางบริษทัฯ  จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ  / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น  / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย  / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง  และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  



 

CHARMING SAKURA 6D4N BY TG 11-16 APRIL 2020 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ  และการยกเลิกเท่ียวบิน  ซ่ึงทางบริษทัฯ  ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้  ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน  นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน  

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง  ๆทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรไ์ด้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้วเท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง  หากมีเหตุการณ์ต่างๆ  

เกิดขึน้และมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้  บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน  และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร์  

อาทิเช่นค่าโรงแรม  ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน  ค่าอาหาร  ฯลฯ  
4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษทัฯ  ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ  ท่ีทางบริษทัได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ  

 
 

 


