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JAPAN GOLDEN ROUTE  

6D3N BY TG 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองนำรำ เกียวโต ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ  

โยโกฮำม่ำ โตเกียว 
นารา นมสัการ พระพทุธรปูไดบทุสึ และใหอ้าหารกวางแสนเชื่อง 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี ซึ่งตดิรอบสุดทา้ยของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหมแ่ละเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, 
ชมความงามของสะพานชมจนัทรแ์ละป่าไผเ่ขยีวขจทีีอ่ำรำชิยำม่ำ 

ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลชื่อดงั, เดนิขา้มสะพาน
แขวนคนขา้มทีย่าวทีสุ่ดในญีปุ่่ นทีมิ่ชิม่ำ สกำยวอลค์ 

ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ นภเูขำไฟฟจิู, ชม
ทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็, 
เยีย่มเยอืนหมูบ่า้นน ้าใสโอชิโนะฮคัไค ทีต่ดิอนัดบั1ใน100 เรื่องความใส
สะอาดของน ้า 

โกเทมบะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โกเทมบะ พรีเม่ียม เอำทเ์ลท็ 
โยโกฮำม่ำ ลิม้ลองราเมง็แสนอรอ่ยที่ พิพิธภณัฑร์ำเมง็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกสุะ, อสิระชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งที ่

ย่ำนชินจกู,ุ ชมความงดงามของตน้แปะก๊วยในชว่งใบไมเ้ปลีย่นสทีี่สวนเมจิจิง
กไูกเอน็ 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 5-10 ธนัวาคม 2561 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู  
 

20.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.15 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดย 
สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

 

วนัท่ีสอง           สนามบินคนัไซ >> นารา >> วดัโทไดจิ >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >>  
                          อาราชิยาม่า >> นาโกย่า 
 

 
 
 
 
 
 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนารา เมอืงหลวงเก่าแก่
แห่งแรกของญี่ปุ่ น  เพื่อเขา้สกัการะ “หลวงพ่อโต” แห่งวดัโทไดจิ พระพุทธรปูสมัฤทธิ ์
องคใ์หญ่ทีถู่กสรา้งขึน้ในสมยัครสิต์ศตวรรษที ่8 พระพุทธรปูองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 
452 ตนั ซึง่อาคารไมอ้นัเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตนัน้ไดร้บัการบนัทกึลงใน กนิ
เนสบุ๊คว่าเป็นวหิารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และถอืไดว้่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่
ส าคญัทีสุ่ดของเมอืงนารา นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิและ
รว่มถ่ายรปูกบักวางแสนเชื่องทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ติดรอบ

สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่
ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย 
วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร 
จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกยีวโต มองเห็นววิทวิทศัน์
ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์าม
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สายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นค้า
ญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมยัเอโดะและเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ที่ระลกึ เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท ้
อาท ิขนมโมจ ิที่ขึน้ชื่อทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของ
ญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตอ
เบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง 
หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้  จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่, เครื่องเซรามคิญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม 
ต่างๆ และของที่ระลกึ อีกมากมายนานาชนิด จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อาราชิยาม่า 
สถานที่โรแมนติคที่ชาวญี่ปุ่ นมกัจะไปเที่ยวพักผ่อนในวนัหยุดเพื่อชื่นชมกับความ
สวยงามตามธรรมชาติตามฤดูกาล น าท่านชม สะพานโทเกท็สึ มคีวามยาว 200 เมตร 
ซึ่งชื่อของสะพานนี้มคีวามหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจนัทรอ์ยู่ขา้งหน้า  เบื้องล่าง
ของสะพานคอืแม่น ้าโออทิี่ไหลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิาม่าที่ยงัคงความใสสะอาด
มาตัง้แต่อดตี ชาวญี่ปุ่ นส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวที่แห่งนี้ จงึเลอืกที่จะใชบ้รกิารเรอืพาย
โดยมคีนคดัท้ายเพื่อชื่นชมความสวยงามโดยรอบ และน าทุกท่านเดินชมป่าไผ่ ไผ่ที่
ขึ้นอยู่สองข้างทาง เป็นไผ่ที่ใช้ในการประดบัสวนและใช้ในการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้
โบราณ ระหว่างทางจะพบความเขยีวขจีของป่าไผ่อนัสวยงาม นอกจากนี้ยงัมรีา้นค้า
เลก็ๆ จ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากไผ่อกีมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู่เมืองนา
โกย่า 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีสาม           นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> สะพานแขวนมิชิม่าสกายวอลค์ >>  
                          โกเทมบะ เอาทเ์ลท็ >> ทะเลสาบยามานากะ 
 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดใน

ภูมภิาคจูบุ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถทีใ่หญ่ที่สุดส าหรบันักท่องเที่ยว ภายในบรเิวณนัน้
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จะมรีา้นคา้มากมายทีข่ายสนิคา้ที่มสี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ลองพายปลา
ไหลและเลอืกซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบั
ทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทางทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม มิชิม่า สกายวอล์ค สะพานแขวนคนข้ามที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ตัว

สะพานมคีวามยาวกว่า 400 เมตร ทอดขา้มหุบเขา โดยมคีวามสงูกว่าระดบัพืน้ดนิ 70.6 
เมตร ในวนัทีอ่ากาศด ีท่านสามารถมองเหน็ภเูขาไฟฟูจ ิเมอืงฮาโกเน่ คาบสมทุรอสิุและ
อ่าวสุรุกะแบบพานอราม่าได้จากสะพานแห่งนี้  จากนัน้ น าท่านออกเดินทางสู่  โก
เทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ ทีร่วบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขารมิทาง
ด่วนสายTomei ทีเ่ชื่อมระหว่างภเูขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว 
ให้ท่านได้อสิระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชมสนิคา้ที่รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะ
เป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent 
Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงัมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า 
กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 
400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ   

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว บริเวณทะเลสาบยามานากะ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

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

                         ***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น ้าแร่แล้ว จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น*** 

 

วนัท่ีส่ี              ทะเลสาบยามานากะ >> ภเูขาไฟฟจิู >> บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิโอชิโนะ ฮคัไค >>  
                        ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ >> โยโกฮาม่า >> พิพิธภณัฑร์าเมง็ >> โตเกียว 
 

 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ทีร่ะดบั

ความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภเูขาไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
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ทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่งัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่บ่อน ้า
ศกัดิส์ทิธิ ์โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟูจ ิทีใ่ชเ้วลา
อนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พืน้ดนิและแทรกซมึไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงันัน้น ้าทีอ่ยูใ่น
บ่อจะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยงัไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 
ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเกน็ เพื่อเขา้ชมเจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาด

ใหญ่สแีดงห้าชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใิน
ระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงสนัตภิาพในปี
ค.ศ.1963 ท่านจะไดช้มและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขาไฟฟูจริว่มกบัเจดยี์
หา้ชัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมอืงทีม่บีทบาทอย่างมากในช่วงการ
เปิดประเทศค้าขายกับชาวตะวันตกของญี่ปุ่ นในช่วงปี  ค.ศ. 1859 จากหมู่บ้าน
ชาวประมงเลก็ๆ จงึกลายเป็นเมอืงท่าพาณิชยท์ีส่ าคญัมากเมอืงหนึ่งของญี่ปุ่ น  น าท่าน
รบัประทานอาหารเยน็ที่พิพิธภณัฑร์าเมง็ สถานทีร่วบรวมรา้นราเมง็ชัน้ยอดมาไวใ้นที่
เดยีวกนั ท่านสามารถเลอืกทานราเมง็ทีท่่านชื่นชอบได ้ไม่ว่าจะเป็น มโิสะราเมง็ ชโิอะ
ราเมง็ ทงคตสรึาเมง็ และเลอืกเพิม่เส้นหรอืท้อปป้ิงได้ตามอธัยาศยั หลงัมื้ออาหารให้
ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปภายในพพิธิภณัฑ์ ซึ่งตกแต่งภายในอาคารด้วยการ
จ าลองบา้นเมอืงในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง มรีา้นขายขนมญี่ปุ่ นโบราณ รวมไปถงึ
รา้นขายของฝากทีร่ะลกึทีข่ายตัง้แต่ราเมง็อบแหง้ไปจนถงึอุปกรณ์ในการท าเสน้และน ้า
ซุปราเมง็ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยัภายในพิพิธภณัฑร์าเมง็ 
 น าท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีห้า             โตเกียว >> สวนเมจิจิงกไูกเอน็ >> วดัอาซากสุะ >> ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ>> 
                          อิออน มอลล ์>> สนามบินฮาเนดะ 
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เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สวนเมจิจิงกไูกเอน็ ที่รมิถนนสองขา้งทางกว่า 300 เมตร เรยีงรายเต็ม

ไปดว้ยต้นแปะก๊วย ทีพ่รอ้มใจกนัเปลีย่นสใีบเป็นสเีหลอืงสว่างสดใส โดยภายในบรเิวณนัน้
มรีา้นคา้มากมายมาออกรา้น รวมถงึชมการแสดงสดทีเ่หล่าศลิปินเปิดหมวกมาท าการแสดง 
รวมถึงศิลปินวาดรปูหลายท่านที่มานัง่ถ่ายทอดบรรยากาศลงสู่ผนืผ้าใบ ท าให้บรรยากาศ
ภายในสวนอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน เหมาะกบัการพกัผ่อน จากนัน้เดนิทางสู่ วดัอา
ซากสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอา
ซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอน
ประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเขา้วดัมโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวน
อยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรปูไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มี
ชื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ 
เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรีา้นค้าให้เดนิชมและชมิได้เพลนิๆ 
โดยมขีองที่ระลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นให้เลอืกซือ้หา และขนมส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุด
ถนนเป็นซุ้มประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่ ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่ง
ขุมทรพัย์ พอเดนิผ่านเข้ามาในบรเิวณวดัจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจ้ง มี
ผู้คนยนืโบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าให้โชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยู่ด้วย 
การโบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะโบกควนั
ก ายานไปที่อวยัวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืที่เรยีกว่า 
The New Tokyo Tower แลนด์มารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซึ่ง
เป็นสิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของ
โลกรองจากเบิร์จคาลฟิาในดูไบซึ่งมคีวามสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรสีร้างขึ้นเพื่อ
เป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยใุนระบบดจิติอล  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย เดนิทางสู่ ย่านชินจูก ุย่านช้อปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาตใิดๆ ก็ต้องมาช้อป

ป้ิงที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบัความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบ
รนด์เนมชัน้น า สินค้าน าสมยั ขนมญี่ปุ่ นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลาก
สไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง ฯลฯจากนัน้ให้ท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ 
ห้างอิออน มอลล ์ซือ้ของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN 
ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเท่านัน้เอง  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ 
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วนัท่ีหก             สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย  
 

00.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

*********************************************************************************************** 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 5-10 ธนัวาคม 2561  

 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให ้

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 47,500.- 22,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 42,900.- 20,600.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,800.- 17,200.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

**เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึง่เดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561 และท่านต้องช าระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ท าการจองทวัรแ์ล้ว 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 
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4.  
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิัทสามารถคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทัวร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 


