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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  

สู่เมืองนารา มิเอะ นาโกย่า กิฟุ ยามานาชิ โตเกียว โยโกฮาม่า 
นารา สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบุทสทึี่วดัโทไดจิ และใหอ้าหารกวางอนัแสนเชือ่ง 
มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี่ปุน่ที ่สวนนาบานะโนะ

ซาโตะ 
นาโกย่า ปราสาทอินุยามะ ชมความงามของสวนซากุระทีบ่านสะพรัง่บรเิวณรอบๆ ปราสาท 
กิฟ ุ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะ จขู ุซึ่งในอดตีเคยเป็นเสน้ทางส าคญัทีเ่ชือ่มตอ่โตเกยีวกบั

เกยีวโตในสมยัเอโดะ, ชมเทศกาลดอกซากรุะท่ีสวนทาคาโตะโจชิ 
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ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในญี่ปุน่ ภเูขาไฟฟจิู,  
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภูเขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิ วดัอาซากสุะ, ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งใจกลางกรุงโตเกยีว 

ย่านชินจกุ ุ 
โยโกฮาม่า ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาโดนใจที่มิตซุย เอาทเ์ลต็, และชอ้ปป้ิงสนิคา้ก่อนกลบั

เมอืงไทยทีอิ่ออน มอลล ์
 

กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 11-16 เมษายน 2562 (ช่วงเทศกาลสงกรานต)์ 

วนัแรก               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              สนามบินคนัไซ >> นารา >> วดัโทไดจิ >> มิเอะ >> ชมเทศกาลประดบัไฟ                                              
                             ท่ีสวนนาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า 

 

07.00 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองนารา เมอืงหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุน่ เพื่อเขา้สกัการะ 
“หลวงพ่อโต” แห่ง วดัโทไดจิ พระพุทธรูปสมัฤทธิอ์งคใ์หญ่ทีถู่กสร้างขึน้ตัง้แต่สมยัครสิ
ศตวรรษที ่8 ตวัพระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตนั ซึ่งอาคารไม้อนัเป็นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ได้รบัการบนัทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นวหิารไม้ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และถอืได้ว่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่ส าคญัที่สุดของเมืองนารา 
นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้  ท่านจะได้เพลดิเพลนิและร่วมถ่ายรูปกบักวางแสน
เชือ่งทีม่อียู่เป็นจ านวนมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ เมืองมิเอะ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ  เป็นสวนดอกไม้ที่ได้รวบรวม

ดอกไม้จากหลายสถานที่ทัง้ในและนอกประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนดอกไม้อกีแห่งหนึ่งที่
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ได้รบัความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุ์ดอกไม้หรอืว่าลกัษณะ
ของการจดัสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูกจ็ะมกีารจดัดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงกนัออกไป
ตามฤดูกาล โดยช่วงเดอืนตุลาคมไปจนถงึต้นเดอืนพฤษภาคม  จะมเีทศกาลประดบั
ไฟที่สวนดอกไม้ในช่วงหวัค ่า ซึ่งการจดัแสดงเทศกาลประดบัไฟ  หรอื ILLUMINATION 

นัน้ ในแต่ละปีจะมธีมีที่แตกต่างกนัไป เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาตเิป็น
อย่างมาก โดยตดิอนัดบัสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปอย่างยิง่ในเวบ็ไซต์ TRIP ADVISER 

อกีด้วย ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัท่ีสาม              นาโกย่า >> ปราสาทอินุยามะ >> กิฟ ุ>> หมู่บา้นมาโกเมะ จคู ุ>> อินะ >> 
                             ชมซากรุะท่ีสวนทาคาโตะโจชิ >> คาวากจิุโกะ 

 

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

จากภัยสงครามและยงัคงสภาพเดิมไว้ได้จนถึงปจัจุบนั จนได้รบัเลือกให้เป็นสมบตัิ
ประจ าชาตทิี่ส าคญัของญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ในปีค.ศ.1440 ด้านล่างของ
ปราสาทมแีม่น ้าคโิสะโอบลอ้มอยู่โดยรอบ ท าใหม้ภูีมทิศัน์ที่สวยงาม ส่วนบรเิวณรอบๆ 
ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่ดีอกไมใ้บไมง้ามสะพรัง่ในทุกๆฤดู โดยในฤดู
ใบไม้ผลิ ท่านสามารถชมความงดงามของดอกซากุระได้ในบริเวณรอบๆปราสาทที่
พรอ้มใจกนับานทัว่ทัง้บรเิวณ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะจูค ุ
หมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ใน เมืองกิฟ ุซึ่งเป็นอดตีเมอืงหลกัในหุบเขาคโิสะ ทีต่ ัง้อยู่ระหว่าง
เสน้ทางนากะเซนโด (Nakasendo) ทีเ่ชือ่มระหวา่งเมอืงโตเกยีวกบัเมอืงเกยีวโตในสมยั
เอโดะ ปจัจุบนัหมู่บา้นแห่งนี้ได้รบัการบูรณะด้วยทางเดนิหนิที่สวยงามที่เรยีงกนัอย่าง
เป็นระเบยีบ ซึ่งการประดบัประดาภายในหมู่บ้านมาโกเมะนัน้แตกต่างจากเมอืงเพื่อน
บ้านสึมาโงะ (Tsumago) ที่เป็นแบบดัง้เดิม โดยทัง้สองหมู่บ้านนี้เชื่อมต่อกนัด้วย
เสน้ทางมาโกเมะ-สมึาโงะ (Magome-Tsumago Trail)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอินะ เพื่อเดนิเล่นชมดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ สวนที่

ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของสถานที่ที่เป็นจุดชมซากุระที่สวยที่ส ุดในญี่ปุ ่น โดยภายใน
บรเิวณสวนมตี้นซากุระมากกว่า  1,500 ต้น ท าให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลนิัน้  เหล่าต้น
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ซากุระพร้อมใจกนับานสะพรัง่ทัว่บรเิวณ  อสิระให้ท่านได้เดนิเล่นเกบ็ภาพความ
สวยงามของสวนซากุระตามอธัยาศยั 

  ได้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคากจิูโกะเพ่ือเข้าโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพกั  

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

                       จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ําแร่
แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีส่ี                 คาวากจิูโกะ >> ภเูขาไฟฟจิู >> ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ >> โตเกียว 
                           >> ช้อปป้ิงท่ีย่านชินจกู ุ

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับ

ความสูง 2,500 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติย์อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัสนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้า
อาราครุะ เซน็เกน็ เพื่อเขา้ชม เจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยี์ขนาดใหญ่สแีดงห้าชัน้ ตัง้อยู่
บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจน
และงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1963 เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพ ท่านจะได้ชม
และเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของเจดยีแ์ห่งนี้โดยมฉีากหลงัภูเขาไฟฟูจ ิ

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่น อสิระให้ท่านได้ชอ้ป

ป้ิง ย่านชินจกู ุแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดงัทีไ่ม่วา่นกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็้องมาชอ้ปป้ิงที่
ย่านนี้ เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบัความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์
เนมชัน้นํา สนิคา้นําสมยั ขนมญี่ปุน่ทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล์ 
อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิค้าอเิลค็ทรอนิกส์ เสื้อผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครื่องสําอาง ฯลฯ 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
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น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 
 
 
 

 

วนัท่ีห้า              โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >> โยโกฮาม่า >> มิตซุย เอาทเ์ลต็ ปารค์ 
                           >> อิออน มอลล ์>> สนามบินฮาเนดะ 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวดัมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวดัที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มีชื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรี้านค้าให้เดนิชม
และชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตล์ญี่ปุ่นให้เลอืกซื้อหา และขนมส่งกลิน่หอมเย้า
ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่ง คอื ประตูโฮ
โซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืที่
เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดั
อาซากุสะ ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญี่ปุน่โดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีว
สกายทรสีรา้งขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เพื่อนําท่านชอ้ปป้ิงที่ มิตซุย เอาท์เลท็ ปารค์ โย

โกฮาม่า เบยไ์ซด ์เอาท์เลท็รมิท่าเรอืที่มรี้านมากกว่า 85 ร้าน บรรยากาศสบายๆ ววิ
สวยๆ รมิท่าเรอืทีม่ปีระภาคารสูงตัง้ตระหง่านเหมาะกบัการถ่ายรูปเล่น ภายในบรเิวณ
ยงัมรีา้นอาหารทีม่พีืน้ทีน่ัง่หนัหน้าออกสู่ทะเลอกีดว้ย จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ อิออน 
มอลล ์เพื่อซื้อของฝากกอ่นกลบั ไม่วา่จะเป็น กาแฟ, ชาเขยีว, ขนมขบเคีย้ว, ผลไม ้ไป
จนถงึเสือ้ผา้ เครื่องสําอางคฯ์ลฯ 

 คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะเพ่ือทาํการเชค็อิน  
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วนัท่ีหก                 สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 

 

00.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 

กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 11-16 เมษายน 2562 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร  ์ค่าตัว๋เคร่ืองบิน** 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 59,900.- บาท 26,600.- บาท 

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

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

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
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สุวรรณภมิู กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะ
ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง 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 เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 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.   ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน   
       ต่างประเทศ 
6.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน  
      1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี 
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      เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง  
      การเดินทาง) 

*** เด็กอายุตํา่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7.  ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ  
     เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจอง  
     ทวัรแ์ล้ว 
8.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

 
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 ที่นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน้ําด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน้ําด่ืมระหว่างทวัร์) 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

 
1. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เง่ือนไขการชาํระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG )CHARMING SAKURA 6DAYS 3NIGHTS BY TG 11-16 APRIL 2019 

 
การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อชาํระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่

กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรไ์ด้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้วเท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 
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