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ขอน าท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั โดยสายการบินไทย 

สู่เมืองนาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า มิเอะ เกียวโต โอซาก้า 
 
นาโกย่า ชมความงามของดอกซากุระทีบ่านสะพรัง่ที่สวนโอคาซากิ 
กิฟ ุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บา้นเก่าแก่ซึง่ได้รบัเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  
ทาคายาม่า    เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศยามเชา้ของเมอืงทาคายามา่ที่ตลาดเช้า และเดนิชมเขตเมอืง

เก่า ซนัมาชิซูจิ, เดนิเล่นชมเมอืงเก่าและเหล่าปลาคารพ์ทีแ่หวกวา่ยในคูน ้ารอบเมอืงที่
หมู่บ้านฮิดะ ฟรุคุาว่า 

มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี่ปุน่ที ่สวนนาบานะโนะ
ซาโตะ และชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี ่แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์เลท็ 

เกียวโต วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 
7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน้ําศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมความงามของ
สวนซากุระทีศ่าลเจ้าเฮยอ์นั  

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนดม์ารค์สําคญัของเมอืงโอซาก้า, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ป
ป้ิงย่านชินไซบาชิและชอ้ปป้ิงปิดทา้ยที ่ห้างอิออน ซื้อของฝากก่อนกลบัเมอืงไทย  

 
ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 5-9 เมษายน 2562 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG) SAKURA WORLD HERITAGE 5DAYS 3NIGHTS BY TG 5-9 APRIL 2019 

เพื่อท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

วนัท่ีสอง             สนามบินจบู ุเซน็แทร ์>> นาโกย่า >> ชมซากรุะท่ีสวนโอคาซากิ 
                            >> กิฟ ุ>> หมู่บา้นชิราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> หมู่บา้นฮิดะฟรุคุาว่า  

 

 
 
 
 
 
00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบูุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

08.00 น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  หลงัจากผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทาง ชมซากรุะท่ี
สวนโอคาซากิ ซึ่งมตีน้ซากุระปลูกเรยีงรายอยู่มากกว่า 800 ต้น กระจายไปรอบๆ บรเิวณ
ปราสาทโอคาซาก ิ สวนแห่งนี้มีความสวยงามตดิอนัดบั 1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระที่ดี
ที่สุดของญี่ปุ่น ภายในบรเิวณสวน ท่านจะได้พบกบัร้านค้ามากมายทัง้ร้านอาหารและร้าน
ขายของพื้นเมอืงตัง้เรยีงรายตามแนวริมแม่น้ําโอโตะ ให้ท่านได้เพลิดเพลนิกบับรรยากาศ
ของฤดูใบไมผ้ลพิรอ้มถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลกึอย่างเตม็ที่ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รบัเลอืกจาก

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ยงัคงความสวยงามจวบจนทุกวนันี้ 
ท่านจะไดพ้บกบัหมู่บา้นโบราณสไตล์กสัโซ่ ซึ่งหาชมได้ยากในปจัจุบนั คําว่ากสัโซ่แปลว่า
พนมมอื ซึ่งเป็นสไตลก์ารก่อสรา้งแบบดัง้เดมิของญี่ปุน่โดยที่โครงสร้างของบ้านและหลงัคา
ที่สร้างขึ้นจะคล้ายกบัการพนมมอืของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึน้โดยที่
ไม่ไดใ้ชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงและสามารถรองรบัหมิะที่ตกหนักในช่วง
ฤดูหนาวได ้ ถอืเป็นภูมปิญัญาของชาวญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ไวอ้ย่างยิง่ ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสมัผสั
บรรยากาศดัง้เดมิอนัเงยีบสงบทีจ่ะทําใหท้่านประทบัใจมริูล้มื จากนัน้นําท่านสู่ เมืองทาคา
ยาม่า เพื่อเยี่ยมชม หมู่บ้านฮิดะ ฟุรุคาว่า หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ามกลางหุบเขาอนัแสนเงยีบ
สงบ มรี้านค้าต่างๆขายผลติภณัฑ์พื้นเมอืง กําแพงบ้านแต่ละหลงัทาเป็นสขีาวนวลตา มี
แม่น้ําเซโตะไหลผ่านรอบเมอืง โดยขุดคูเมอืงให้น้ําจากแม่น้ําเซโตะไหลไปรอบๆ บริเวณ
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เมอืง คูน้ํานี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน แต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ําในแม่น้ําเริ่มสกปรก 
ทางเมอืงจงึรเิริม่ปล่อยปลาคารพ์ลงไปในแม่น้ํา เพื่อให้ประชาชนช่วยกนัรกัษาความสะอาด 
โดยปจัจุบนัมนีกัท่องเที่ยวมากมายเดนิทางมาเพื่อดูปลาคาร์พจํานวนมากแหวกว่ายอยู่ใน
แม่น้ําเซโตะและคูเมอืงโดยรอบ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ภายในโรงแรมท่ีพกั 
***หลงัมือ้อาหาร อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีสาม              ทาคายาม่า >> ตลาดเช้า >> เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ >> มิเอะ 
                             >> แจส๊ดรีม เอาทเ์ลท็ >> สวนนาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิเล่นที่ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ตลาดเล็กๆ ที่มีชาวบ้านมาตัง้ร้านค้า
เรยีงรายกนัไปตามแนวของแม่น ้ามยิากาว่า ให้ท่านได้สมัผสัวถิชีวีติยามเชา้ของเหล่า
ชาวเมอืงทาคายาม่า ในตลาดจะมีสนิค้าจ าพวกผลไม้ ผกัดอง อาหารแห้ง ร้านกาแฟ 
และรา้นขายของฝากของทีร่ะลกึของเมอืงทาคายาม่า จากนัน้ นําท่านเดนิชมเขตเมอืง
เก่า ซนัมาชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านขายสาเก 
เนื้อฮดิะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที่ระลึกน่ารกัอย่างซารุโบโบะหลากสี โดยร้านค้า
เหล่านี้ยงัคงอนุรกัษ์รูปแบบของบ้านในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลอืกซื้อ
ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่าน
เดนิทางสู่ เมืองมิเอะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์เลต็ เอาท์เลท็ มอลล์ขนาดใหญ่ ด้วย
พื้นที่กว่า  39,300 ตารางเมตร ที่นี ่รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชัน้นํา ที่มรี ้านค้า
มากกว่า 240 ร้าน และยงัมรี้านอาหารญี่ปุ่นและสญัชาตอิื่นๆอกีมากมาย ให้ท่านได้
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เลอืกชมิเลอืกชอ้ปกนัตามอธัยาศยั  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบา
นะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไม้ที่ได้รบัความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะ
มกีารจดัแสดงพนัธุ์ดอกไม้หลากหลายทัง้ในและต่างประเทศ  ซึ่งในแต่ละฤดูกจ็ะมี
การจดัพนัธุ ์ดอกไม้เปลี่ยนแปลงกนัออกไป โดยในช่วงต้นเดอืนตุลาคม ถงึต้นเดอืน
พฤศภาคม  จะมเีทศกาลประดบัไฟที่สวนดอกไม้ในช่วงหวัคํ่า  ซึ่งการจดัแสดง
เทศกาลประดบัไฟหรอื ILLUMINATION นัน้เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ
เป็นอย่างมาก  โดยในแต่ละปีจะมธีมีที่แตกต่างกนัไป  ได้เวลาอนัสมควร นําท่าน
เดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีส่ี                 นาโกย่า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าเฮยอ์นั >> โอซาก้า 
                           >> ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ  

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนําท่านชม วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส ที่ตดิรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่
ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย 
วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกเิตศวร 
จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์
ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิึ และเชญิดื่มน้ําศกัดิส์ทิธิส์าม
สายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัร้านค้า
ญี่ปุน่ตกแต่งตามสมยัเอโดะและเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ที่ระลกึ เกี่ยวกบัญี่ปุ่นขนานแท ้
อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ดของญี่ปุน่ เป็นตน้กําเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของ
ญี่ปุน่ ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท้ หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอ
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เบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุน่ สําหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง 
หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข ึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวดัชิซูโอกะ ที่ช่วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่นทัง้กาน้ําชา ถ้วย ชาม 
ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าเฮยอ์นั ศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลองทีเ่มอืง

เกยีวโตถูกแต่งตัง้เป็นเมอืงหลวงของญี่ปุน่ครบรอบ 1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ.1895 และเพื่อ
ระลกึถงึจกัรพรรดคิมัมุและจกัรพรรดโิคเมอ ิซึ่งเป็นกษตัรยิท์ีม่คีวามส าคญัต่อเมอืงเกยีว
โตเป็นอย่างมาก ภายในบรเิวณศาลเจา้เฮยอ์นันัน้ ท่านจะไดพ้บกบัตน้ซากุระมากกวา่ 
20 ชนิดทีผ่ลดิอกเบ่งบานอยู่เตม็สวนรายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทีง่ดงามในชว่งฤดู
ใบไมผ้ล ิจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจาก
เมอืงโตเกยีว ไดร้บัสมญานามวา่ "เมอืงแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิคา้
และวตัถุดบิทีส่ าคญัตัง้แต่ครัง้อดตี ซึ่งบรรดาพอ่คา้จากทัว่สารทศิทัง้ในญี่ปุน่เองรวมไป
ถงึจนีและเกาหลตีา่งหลัง่ไหลมาทีน่ี่ จนท าใหโ้อซากา้เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และ
อุตสาหกรรมทีส่ าคญัของประเทศจนถงึปจัจุบนั อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดง
ดัง้เดมิของญี่ปุน่ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงทีส่ามารถผสานมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นั
เก่าแก่เขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดงั
ของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เกา่แก่และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสุด ขนมเคก้
แสนอร่อย เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ไปจนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่น
ใหม่ล่าสดุ และตื่นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีดู่จะสนุกสนานและมี
สสีนัมากกวา่ทางฝ ัง่โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ
กบัจุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เชน่ ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของ
ย่านนี้คอื รูปเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงัจากญี่ปุน่นัน่เอง หรอื 
จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึ่งท่านสามารถลิม้ลองขนมและอาหารขึน้ชือ่
ของนครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้
ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอย่างหา้งไดมารู หรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า ทีม่สีนิคา้มากมายให้
ท่านไดเ้ลอืกซื้ออกีดว้ย 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีห้า                โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> อิออน มอลล ์>> สนามบินคนัไซ 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์คสําคญั

ของเมืองโอซาก้า สร้างขึน้ในสมยัฮเิดโยช ิโตโยโตมิ ปราสาทโอซาก้าปจัจุบนัสูง 55 
เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้ เครื่องประดับหลงัคาและภาพเสือบนกําแพงตวัปราสาทและ
หลายๆ ส่วนลงรกัปิดทองสวยงาม (ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกสําคญัของประเทศ) 
บนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเหน็ทวิทศัน์โดยรวมของเมอืงโอ
ซากา้ได้อย่างชดัเจน นอกจากตวัTenshukaku อนังดงามแล้ว ภายในตวัปราสาทยงัมี
นิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปราสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบรเิวณรอบๆ ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ทีม่ดีอกไมใ้บไมง้ามสะพรัง่ในทุกๆ ฤดู ในฤดูใบไมผ้ลทิ่านสามารถชมความงดงาม
ของซากุระได้ในบรเิวณรอบๆ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งมมีากถงึ 4,000 ต้น ที่พร้อมใจกนั
บานทัว่ทัง้บริเวณ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มี
สนิคา้หลากหลายรูปแบบใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ อาทเิชน่ ของใชใ้นบา้น เครื่องแต่งตวั ของ
เล่น ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื่อท าการเชค็อนิ 

17.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย  โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG673 

21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 5-9 เมษายน 2562 

 
 
หมายเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 53,900.- 20,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 48,500.- 18,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 40,500.- 15,600.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สําหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จําเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส์ 1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสําหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ่งเดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีน้ํามนั ที่สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ทําการจองทวัร์แล้ว 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
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2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดืม่ระหวา่งทวัร์) 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรุณาชาํระมดัจําท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีําการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกวา่ กรุณาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลสําคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาลํา) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจําและคา่ทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณ ี
และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี

4.  
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
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อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นสําคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่ง
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 
 


