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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  

สู่เมือง นำโกย่ำ มิเอะ เกียวโต โอซำก้ำ 
นำโกย่ำ เพลดิเพลนิไปกบัธมีปารค์แห่งใหมล่่าสุดในประเทศญีปุ่่ นกบั เลโก้แลนด ์และเดนิเล่น 

ชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืงที ่ซำคำเอะ, สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิทีว่ดัโอสุ 

มิเอะ  ชมความงามของสวนดอกไมน้านาพนัธุท์ี่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ  
และชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี ่แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์เลท็ 

เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมเสาโทรอิ ิณ  
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสแีดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร, ชมความงามของ
สะพานชมจนัทรแ์ละป่าไผ่เขยีวขจทีีอ่าราชิยาม่า 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า, ชอ้ปป้ิงทีอิ่ออน มอลล ์
และอสิระเตม็วนั ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการท่องเทีย่วในเมอืงโอซากา้ หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ 
“ยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน” ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลนิ และสนุกสนานกบัเครื่อง
เล่ น น าน าชนิ ด จากภ าพ ยนต ร์ชื่ อ ดั งจาก  “HOLLYWOOD” โด ยฉพ าะ THE 
WIZARDING OF HARRY POTTER ทีใ่หคุ้ณสนุกไดไ้มต่อ้งไปไกลถงึอเมรกิา  

 

พิเศษ!!! สมัผสัประสบกำรณ์ใส่ชุดนินจำถ่ำยรปูกบัปรำสำทโอซำก้ำ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 13-18 เมษำยน 2561 (ช่วงเทศกำลสงกรำนต)์ 

วนัแรก               สนำมบินสวุรรณภมิู  

 

21.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพ่ือท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

 

วนัท่ีสอง             สนำมบินจบู ุเซน็แทร ์>> นำโกย่ำ >> วดัโอส ุ>> มิเอะ >>  
                            แจส๊ดรีม เอำทเ์ลต็ >> สวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ 

 

 
 
 
 
 
00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบู ุเซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

08.00 น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านเดนิทางสู่วดัเจ้ำแม่กวนอิมโอสุ เป็นหนึ่งในสามสถานที่ทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น และยงัเป็นวดัประจ าตระกูลโอดะ(ตระกูลของโอดะ โนบุนางะ 
ผู้ที่เริม่รวบรวมประเทศญี่ปุ่ นให้เป็นหนึ่งเดียวเช่นปัจจุบัน) โดยภายวดัมหี้องสมุดที่
รวบรวมบนัทกึโบราณมากกว่า 15,000 เล่ม ซึง่ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาติ และ
บรเิวณขา้งๆ วดั จะมแีหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่และเป็นทีน่ิยมกว่า 1,200 รา้นคา้ ไม่ว่าจะ
เป็นเครือ่งส าอางค ์กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า รา้นอาหาร ฯลฯ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่  เมืองมิเอะ เพื่ อน าท่านสู่  แจสดรีม นากาชิม่า เอาท์ เล็ต 

(Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่ ง ใน  Mitsui Outlet Park ซึ่ ง เป็ น  Outlet Mall 
ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จงึรวบรวมรา้นค้าแบรนด์เนมชัน้น า 
รา้นอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆ มากมาย มรีา้นค้ามากกว่า 240 รา้นให้ท่านได้เลอืก
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ชมิเลอืกชอ้ปกนัตามอธัยาศยั โดยทีน่ี่เลอืกออกแบบให้มสีไตล์ๆ  คลา้ยกบัเมอืงนิวออร์
ลนีส ์ซึง่เป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นา
บานะโนะซาโตะ สวนดอกไมข้นาดใหญ่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น
เองและชาวต่างชาติ ที่สวนดอกไม้แห่งนี้มดีอกไม้นานาพนัธุ์ให้ท่านได้เดนิเล่นผ่อน
คลายอารมณ์ไปกับความงามของดอกไม้ พร้อมเก็บภาพความงาม ช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคมจะมดีอกทวิลปิทีเ่บ่งบานรอต้อนรบัการมาเยีย่ม
ชมของนักท่องเที่ยว นอกจากทุ่งดอกทวิลปิแล้ว ยงัมแีปลงดอกไมใ้นเรอืนกระจกและ
โซนต่างๆ อกีมากมายภายในสวนดอกไมใ้หท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชมอกีดว้ย 

 (ความงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ROUTE INN GIFU HASHIMA หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสำม              นำโกย่ำ >> เลโก้ แลนด ์>> ช้อปป้ิงย่ำนซำคำเอะ 

 

 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เลโก้แลนด์ ธีมปาร์คตัวต่อใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตวัในประเทศ
ญี่ปุ่ นไปเมื่อวนัที ่1 เมษายน 2560 และเปิดตวัเป็นแห่งที่ 8 ของโลก ภายในธมีปารค์มี
เครื่องเล่นมากกว่า 40 ชนิด ถูกแบ่งออกเป็น 7 โซน FACTORY ที่ท่านสามารถดู
วธิกีารผลติตวัต่อเลโก้ และรา้นขายของที่ระลกึ, PIRATE SHORES ใหท้่านได้ล่องเรอื
โจรสลดัที่ถูกออกแบบมาเป็นพเิศษต่างจากสวนสนุกทัว่ๆ ไป, KNIGHT’S KINGDOM 
ทีต่กแต่งเสมอืนว่าท่านได้อยู่ในดนิแดนของเหล่าอศัวนิผู้กล้า, LEGO CITY มกีจิกรรม
มากมายให้ได้ลองสมัผสั รวมไปถึงโรงหนัง 4D ขนาดใหญ่, ADVENTURE โซนแห่ง
การผจญภยัทีม่กีจิกรรมและเครื่องเล่นมากมายใหท้่านไดเ้ขา้รว่ม ไม่ว่าจะเป็นเรอืด าน ้า
ทีจ่ะพาท่านผจญภยัใตส้มุทร หรอืตามล่าสมบตัใินอาณาจกัรโบราณ, MINILAND โซนที่
รวบรวมแลนด์มารค์ส าคญัทัว่ประเทศญี่ปุ่ น ย่อส่วนสถานที่ต่างๆโดยใช้ตวัต่อเลโก้ใน
การประกอบรวมทัง้สิน้กว่า 10,496,352 ชิน้, BRICKTOPIA ดนิแดนตวัต่อขวญัใจเหล่า
คุณหนู ทีท่่านสามารถต่อเลโกเ้ป็นยานพาหนะแลว้มาลองแขง่กนัได ้หรอืจะขึน้ชมววิบน
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หอคอยเลโก้ที่มคีวามสูงถงึ 50 เมตร อิสระให้ท่านสนุกกบักิจกรรมภายในเลโก้แลนด์
ตามอธัยาศยั 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซาคาเอะ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรีที่

ได้รบัความนิยม มีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ร้านเครื่องส าอางค์ ร้านรองเท้า 
นอกจากนัน้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมเลอืกซือ้ตาม
อธัยาศยั 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม CYPRESS GARDEN หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี                  นำโกย่ำ >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศำลเจ้ำฟชิูมิอินำริ >> อำรำชิยำม่ำ   
                             >> ป่ำไผ ่>> โอซำก้ำ 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้ำใส เป็นวดั
ขนาดใหญ่และมปีระวตัศิาสตรย์าวนาน ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวาง
เรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดินขึ้นมารองรบัระเบยีงของตัววหิารใหญ่ซึ่งไม่ใช้
ตะปใูนการก่อสรา้ง หากแต่ใชว้ธิกีารตอกเขา้ลิม่คลา้ยกบัการสรา้งเรอืนไทย นมสัการพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้
สวยงาม เชิญดื่มน ้ าศักดิส์ ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา 
จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นค้าญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมยัเอโดะ ให้ท่านเพลดิเพลนิกบั
การเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึเกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชื่อ
ที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งที่
เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท้หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอรร์ี่ ช็อกโกแลต 
ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนที่ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเท้า มะเขอื
ยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จงัหวดัชซิุโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่อง
เซรามคิญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึอกีมากมายนานาชนิด จากนัน้ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำฟชิูมิ อินำริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ป็นทีน่ับถอืของ

ชาวญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์  และในบรเิวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพ
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จิง้จอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที่มมีากกว่ารอ้ยต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA 
ทีซ่ายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 จากนัน้น าทา่นเดนิชม อาราชิยาม่า สถานทีโ่รแมนตคิทีช่าวญีปุ่่ นมกัจะไปเทีย่วพกัผอ่นใน
วนัหยดุเพือ่ชืน่ชมกบัความสวยงามตามธรรมชาตติามฤดกูาล น าทา่นชมสะพานโทเกท็สึ มี
ความยาว200เมตร ซึง่ชือ่ของสะพานนี้มคีวามหมายว่าสะพานทีม่องเหน็ดวงจนัทรอ์ยู่
ขา้งหน้า เบือ้งล่างของสะพานคอืแมน่ ้าโออทิีไ่หลมาจากตาน ้าในภเูขาอาราชยิามา่ทีย่งัคง
ความใสสะอาดมาตัง้แต่อดตี ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญ่ทีม่าทอ่งเทีย่วทีแ่หง่นี้ จงึเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิาร
เรอืพายโดยมคีนคดัทา้ยชืน่ชมความสวยงามโดยรอบขา้งเมือ่ขา้มสะพาน และน าทกุทา่นเดนิ
ชมป่าไผ ่ไผท่ีข่ ึน้อยูส่องขา้ง เป็นไผท่ีใ่ชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้น
การบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ระหว่างทางจะพบความเขยีวขจ ีนอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้เลก็ๆ 
จ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากไผ่มากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองโอซำก้ำ เขต
เศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจากเมอืงโตเกยีว 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ ท่ีพัก ณ  โรงแรม  SMILE HOTEL PREMIUM OSAKA HOMMACHI
หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ                 โอซำก้ำ >> อิสระเตม็วนั หรือซ้ือทวัรเ์สริม ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน 

 

 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
อสิระเต็มวนัให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเดนิทางท่องเที่ยวในเมอืงโอซาก้าตามอธัยาศยั 
หรอืเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดยไกด์บรกิารไปส่งและรบักลบัโรงแรม
โดยรถไฟ ซึง่ต้องช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท (ยงัไม่รวมค่าเดนิทางไปสวนสนุกของผู้
เดนิทางและไกด)์ น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 
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ที่ทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก ตื่นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีู้ด ชมฉากจ าลอง
ของนิวยอรค์ ฉากจ าลองเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นต้น ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศการ
ต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื่นเต้นกบัการห้อยโหนโจนทะยานไปกบั
ซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกับการล่องเรอืพร้อมฉากปลา
ฉลามทีจ่ะโผล่ขึน้มาล่าเหยื่อขณะล่องเรอืและฉากอื่นๆ ทีห่วาดเสยีวจากเรื่อง Jaw แลว้
ระทกึใจกบัฉากจ าลองเรือ่ง จรูาสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยุค
ดกึด าบรรพ์ พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง 
วอเตอรเ์วลิด์ (Water World) เป็นต้น หรอืคุณหนูจะเลอืกสนุกสนานที่ สนู๊ปป้ี สตูดโิอ 
(Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานาชนิด แลว้พบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผอง
เพื่อนมากมาย และสมัผสักับ “The Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุก
ในธีมของหนังแฟนตำซีช่ือก้องโลกอย่ำงแฮรร่ี์ พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้ำงรำว 
500 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั (รำว 16,000 ล้ำนบำท) โดยภายใน The Wizarding World 
of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จ าลองมาจากใน
หนั งสือดัง  เช่น  หมู่ บ้ านฮอกส์มี้ด  (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ 
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey 
ride) เป็นต้น และล่ำสุดกบักำรเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรของโซนใหม่ Minions 
Park อนิเมชัน่ ช่ือดัง ท่ี เหล่ำตัวกำร์ตูนมินเน่ียนจะมำป่วนทุกท่ำนให้สนุก
เพลิดเพลินไปกบัเมืองจ ำลองภำยในเร่ือง 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั   

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ ท่ีพัก ณ  โรงแรม  SMILE HOTEL PREMIUM OSAKA HOMMACHI
หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ                โอซำก้ำ >> ปรำสำทโอซำก้ำ>> อิออน มอลล ์>> สนำมบินคนัไซ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ(ชมภำยนอก) หนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของ
เมอืงโอซาก้า สรา้งขึน้ในสมยัฮเิดโยชิ โตโยโตม ิในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสยีหาย 
จนกระทัง่ในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรเีมอืงโอซาก้า  ได้ขอรบัเงนิบรจิาคจาก
ชาวเมอืงมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบนัสูง  8 ชัน้ (ได้รบัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกส าคญัของประเทศ ) บนหอคอยชัน้  8 ท่านสามารถมองเหน็
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ทวิทศัน์ของเมอืงโอซาก้าได้อย่างชดัเจน  ภายในตวัปราสาทยงัมนีิทรรศการแสดง
หลกัฐาน ภาพเขยีน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัปราสาทและตระกูล
TOYOTOMI อยู่ ส่วนบรเิวณรอบๆ  ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงด้วย ให้ท่ำนได้สมัผสัประสกำรณ์พิเศษ สวมใส่ชุด
นินจำเดินเล่นและถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกร่วมกบัปรำสำทโอซำก้ำ จากนัน้เดนิทาง
สู่อิออน มอลล  ์ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื้อ อาทิ
เช่น ของใช้ในบ้าน  เครื่องแต่งตวั  ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  และรา้นอาหาร ก่อน
เดนิทางกลบั 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

บ่ำย  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนำมบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื่อท าการเช็คอนิ 

17.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG673 

21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 13-18  เมษายน 2561 

 
 
 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 54,900.-  บาท 29,300.-  บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,900.-  บาท 26,300.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,900.-  บาท 21,900.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,000.-  บาท 11,000.-  บาท 
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6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน
กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 
 


