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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั โดยสายการบินไทย 

สู่เมืองนาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า มิเอะ เกียวโต โอซาก้า 
 
นาโกย่า ชมความงามของดอกซากุระที�บานสะพรั �งที�สวนโอคาซากิ 
กิฟ ุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมูบ่า้นเก่าแก่ซึ�งไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  
ทาคายาม่า    เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศยามเชา้ของเมอืงทาคายามา่ที�ตลาดเช้า และเดนิชมเขตเมอืง

เก่า ซนัมาชิซูจิ, เดนิเล่นชมเมอืงเก่าและเหล่าปลาคารพ์ที�แหวกว่ายในคูนํ/ารอบเมอืงที�
หมู่บ้านฮิดะ ฟรุคุาว่า 

มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี�ปุน่ที� สวนนาบานะโนะ
ซาโตะ และชอ้ปปิ#งสุดมนัสท์ี� แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลท็ 

เกียวโต วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 
7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดื�มสายนํ#าศกัดิ 1สทิธิ 1 3 สาย, ชมความงามของ
สวนซากุระที�ศาลเจ้าเฮยอ์นั  

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ�งในแลนดม์ารค์สําคญัของเมอืงโอซาก้า, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ป
ปิ#งย่านชินไซบาชิและชอ้ปปิ#งปิดทา้ยที� ห้างอิออน ซื#อของฝากก่อนกลบัเมอืงไทย  

 

กาํหนดการเดินทาง วนัที� 5-9 เมษายน 2562 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั ?น 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพื�อทาํการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  
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วนัที$สอง             สนามบินจบู ุเซน็แทร ์>> นาโกย่า >> ชมซากรุะที$สวนโอคาซากิ 
                            >> กิฟ ุ>> หมู่บา้นชิราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> หมู่บา้นฮิดะฟรุคุาว่า  

 

 
 
 
 
 
00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบู ุเซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญี�ปุ่ น  

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 644 
08.00 น.   เดินทางถึงสนามบินจบูุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญี�ปุ่ น  หลงัจากผ่านขั ?นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองและขั ?นตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทาง ชมซากรุะที�
สวนโอคาซากิ ซึ�งมตี้นซากุระปลูกเรยีงรายอยู่มากกว่า 800 ต้น กระจายไปรอบๆ บรเิวณ
ปราสาทโอคาซากิ  สวนแห่งนี#มคีวามสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 100 สถานที�ชมซากุระที�ดี
ที�สุดของญี�ปุ่น ภายในบรเิวณสวน ท่านจะได้พบกบัรา้นค้ามากมายทั #งรา้นอาหารและรา้น
ขายของพื#นเมอืงตั #งเรยีงรายตามแนวรมิแม่นํ#าโอโตะ ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศ
ของฤดใูบไมผ้ลพิรอ้มถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นที�ระลกึอยา่งเตม็ที� 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หนึ�งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี�ปุ่น ที�ได้รบัเลอืกจาก

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ.1995 ที�ยงัคงความสวยงามจวบจนทุกวนันี# 
ท่านจะได้พบกบัหมู่บา้นโบราณสไตลก์สัโซ่ ซึ�งหาชมได้ยากในปจัจุบนั คําว่ากสัโซ่แปลว่า
พนมมอื ซึ�งเป็นสไตลก์ารก่อสรา้งแบบดั #งเดมิของญี�ปุ่นโดยที�โครงสรา้งของบา้นและหลงัคา
ที�สร้างขึ#นจะคล้ายกบัการพนมมอืของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสรา้งขึ#นโดยที�
ไม่ได้ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงและสามารถรองรบัหมิะที�ตกหนักในช่วง
ฤดูหนาวได ้ ถอืเป็นภูมปิญัญาของชาวญี�ปุ่นที�ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ไวอ้ย่างยิ�ง ใหท่้านได้
เพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของหมู่บา้นที�รายล้อมไปดว้ยหุบเขาสูงและสมัผสั
บรรยากาศดั #งเดมิอนัเงยีบสงบที�จะทําใหท่้านประทบัใจมริูล้มื จากนั #นนําท่านสู่ เมืองทาคา
ยาม่า เพื�อเยี�ยมชม หมู่บ้านฮิดะ ฟุรคุาว่า หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ามกลางหุบเขาอนัแสนเงยีบ
สงบ มรีา้นค้าต่างๆขายผลติภณัฑพ์ื#นเมอืง กําแพงบ้านแต่ละหลงัทาเป็นสขีาวนวลตา มี
แม่นํ#าเซโตะไหลผ่านรอบเมอืง โดยขุดคูเมอืงให้นํ#าจากแม่นํ#าเซโตะไหลไปรอบๆ บรเิวณ
เมอืง คูนํ#านี#สรา้งขึ#นเมื�อประมาณ 400 ปีก่อน แต่เมื�อเวลาผ่านไปนํ#าในแม่นํ#าเริ�มสกปรก 
ทางเมอืงจงึรเิริ�มปล่อยปลาคารพ์ลงไปในแม่นํ#า เพื�อใหป้ระชาชนช่วยกนัรกัษาความสะอาด 
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โดยปจัจุบนัมนีักท่องเที�ยวมากมายเดนิทางมาเพื�อดูปลาคารพ์จํานวนมากแหวกว่ายอยู่ใน
แมนํ่#าเซโตะและคเูมอืงโดยรอบ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

คํ$า  รบัประทานอาหารเยน็ภายในโรงแรมที$พกั 
***หลงัมื/ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่นํ/าแร่ธรรมชาติ เชื$อว่าถ้า
ได้แช่นํ/าแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ/น 
 

วนัที$สาม              ทาคายาม่า >> ตลาดเช้า >> เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ >> มิเอะ 
                             >> แจส๊ดรีม เอาทเ์ลท็ >> สวนนาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดนิเล่นที�ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ตลาดเล็กๆ ที�มชีาวบ้านมาตั /งร้านค้า
เรยีงรายกนัไปตามแนวของแม่นํ/ามยิากาว่า ใหท่้านได้สมัผสัวถิชีวีติยามเช้าของเหล่า
ชาวเมอืงทาคายาม่า ในตลาดจะมสีนิค้าจําพวกผลไม้ ผกัดอง อาหารแห้ง ร้านกาแฟ 
และรา้นขายของฝากของที�ระลกึของเมอืงทาคายาม่า จากนั #น นําท่านเดนิชมเขตเมอืง
เก่า ซันมาชิซูจิ ซึ�งเต็มไปด้วยบ้านเรอืน และร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านขายสาเก 
เนื#อฮดิะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที�ระลกึน่ารกัอย่างซารุโบโบะหลากส ีโดยร้านค้า
เหล่านี#ยงัคงอนุรกัษ์รปูแบบของบา้นในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลอืกซื#อ
ของที�ระลกึพื#นเมอืงและเกบ็เกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่าน
เดนิทางสู่ เมืองมิเอะ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์เลต็ เอาท์เลท็ มอลล์ขนาดใหญ่ ด้วย
พื#นที�กว่า 39,300 ตารางเมตร ที�นี�รวบรวมรา้นค้าแบรนด์เนมชั #นนํา ที�มรีา้นค้า
มากกว่า 240 รา้น และยงัมรีา้นอาหารญี�ปุ่นและสญัชาตอิื�นๆอกีมากมาย ให้ท่านได้
เลอืกชมิเลอืกช้อปกนัตามอธัยาศยั จากนั #นนําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบา
นะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไมท้ี�ได้รบัความนิยมจากชาวญี�ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะ
มกีารจดัแสดงพนัธุ ์ดอกไมห้ลากหลายทั #งในและต่างประเทศ ซึ�งในแต่ละฤดูก็จะมี
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การจดัพนัธุ ์ดอกไมเ้ปลี�ยนแปลงกนัออกไป โดยในช่วงต้นเดอืนตุลาคม ถงึต้นเดอืน
พฤศภาคม จะมเีทศกาลประดบัไฟที�สวนดอกไมใ้นช่วงหวัคํ� า  ซึ�งการจดัแสดง
เทศกาลประดบัไฟหรอื ILLUMINATION นั #นเป็นที�นิยมของชาวญี�ปุ่นและชาวต่างชาติ
เป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปีจะมธีมีที�แตกต่างกนัไป ได้เวลาอนัสมควร นําท่าน
เดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า  

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที$สี$                 นาโกย่า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าเฮยอ์นั >> โอซาก้า 
                           >> ช้อปปิ/ งย่านชินไซบาชิ  

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื�อนําท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดันํ?าใส ที�ติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที�ใหญ่และเก่าแก่
ตั #งอยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมท่ีอนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตั #งจากพื#นดนิ
ขึ#นมารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึ�งไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิ�มเหมอืนเรอืนไทย 
วดันี#มอีายุเก่าแก่ยิ�งกว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร 
จากระเบยีงแห่งนี#สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวยที�สุดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์
ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื�มนํ#าศกัดิ 1สทิธิ 1สาม
สายอนัเกดิขึ#นจากธรรมชาตทิี�ไหลมาจากเทอืกเขา จากนั #นเดนิตามทางสมัผสักบัรา้นค้า
ญี�ปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะและเลอืกซื#อสนิค้าพื#นเมอืง ที�ระลกึ เกี�ยวกบัญี�ปุ่นขนานแท ้
อาท ิขนมโมจ ิที�ขึ#นชื�อที�สุดของญี�ปุ่น เป็นต้นกําเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของ
ญี�ปุ่น ทั #งดว้ยแป้งที�เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไส้ถั �วแดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตอ
เบอรร์ี� ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี�ปุ่น สําหรบัคนที�ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง 
หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที�ขึ#นชื�อไม่แพ้ จังหวัดชิซูโอกะ ที�ช่วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั �ง, เครื�องเซรามคิญี�ปุ่นทั #งกานํ#าชา ถ้วย ชาม 
ต่างๆ และของที�ระลกึ อกีมากมายนานาชนิด 
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เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าเฮยอ์นั ศาลเจา้ที�สรา้งขึ/นเนื�องในโอกาสเฉลมิฉลองที�เมอืง

เกยีวโตถูกแต่งตั /งเป็นเมอืงหลวงของญี�ปุน่ครบรอบ 1,100 ปี เมื�อปี ค.ศ.1895 และเพื�อ
ระลกึถงึจกัรพรรดคิมัมแุละจกัรพรรดโิคเมอ ิซึ�งเป็นกษตัรยิท์ี�มคีวามสาํคญัต่อเมอืงเกยีว
โตเป็นอยา่งมาก ภายในบรเิวณศาลเจา้เฮยอ์นันั /น ท่านจะไดพ้บกบัตน้ซากุระมากกว่า 
20 ชนิดที�ผลดิอกเบ่งบานอยูเ่ตม็สวนรายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศที�งดงามในช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิจากนั /น นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจาก
เมอืงโตเกยีว ไดร้บัสมญานามว่า "เมอืงแห่งสายธาร" เนื�องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิคา้
และวตัถุดบิที�สาํคญัตั /งแต่ครั /งอดตี ซึ�งบรรดาพ่อคา้จากทั �วสารทศิทั /งในญี�ปุน่เองรวมไป
ถงึจนีและเกาหลต่ีางหลั �งไหลมาที�นี� จนทาํใหโ้อซาก้าเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ
อุตสาหกรรมที�สาํคญัของประเทศจนถงึปจัจบุนั อกีทั /งยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดง
ดั /งเดมิของญี�ปุ่น มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงที�สามารถผสานมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นั
เก่าแก่เขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปปิ/งชื�อดงั
ของนครโอซากา้ ทั /งรา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทั /งสนิคา้แฟชั �นล่าสุด ขนมเคก้
แสนอรอ่ย เสื/อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ไปจนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่
ใหมล่่าสุด และตื�นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที�ดูจะสนุกสนานและมี
สสีนัมากกว่าทางฝ ั �งโตเกยีว รวมทั /งรา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นที�ระลกึ
กบัจดุเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของ
ยา่นนี/คอื รปูเครื�องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื�อดงัจากญี�ปุน่นั �นเอง หรอื 
จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อยา่งถนนโดทมบุร ิซึ�งท่านสามารถลิ/มลองขนมและอาหารขึ/นชื�อ
ของนครโอซากา้ ทั /งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ นอกจากนี/ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้
ใหญ่ๆ และมชีื�อเสยีงอยา่งหา้งไดมาร ูหรอืจะเป็นทาคาชมิายา่ ที�มสีนิคา้มากมายให้
ท่านไดเ้ลอืกซื/ออกีดว้ย 

คํ$า  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัที$ห้า                โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> อิออน มอลล ์>> สนามบินคนัไซ 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางเยี�ยมชม ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก) หนึ�งในแลนด์มารค์สําคญั

ของเมอืงโอซาก้า สร้างขึ#นในสมยัฮเิดโยช ิโตโยโตม ิปราสาทโอซาก้าปจัจุบนัสูง 55 
เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชั #น เครื�องประดบัหลงัคาและภาพเสือบนกําแพงตวัปราสาทและ
หลายๆ ส่วนลงรกัปิดทองสวยงาม (ไดร้บัการขึ#นทะเบยีนเป็นมรดกสําคญัของประเทศ) 
บนหอคอยชั #น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเหน็ทวิทศัน์โดยรวมของเมอืงโอ
ซาก้าได้อย่างชดัเจน นอกจากตวัTenshukaku อนังดงามแล้ว ภายในตวัปราสาทยงัมี
นิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื�องแต่งกายโบราณฯลฯ ที�เกี�ยวข้องกับ
ปราสาทและตระกูลToyotomi อยู ่ส่วนบรเิวณรอบๆ ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ที�มดีอกไมใ้บไมง้ามสะพรั �งในทุกๆ ฤดู ในฤดูใบไมผ้ลท่ิานสามารถชมความงดงาม
ของซากุระได้ในบรเิวณรอบๆ ปราสาทโอซาก้า ซึ�งมมีากถงึ 4,000 ต้น ที�พรอ้มใจกนั
บานทั �วทั #งบรเิวณ จากนั /นนําท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน มอลล์ ห้างสรรพสนิค้าที�มี
สนิคา้หลากหลายรปูแบบใหท่้านไดเ้ลอืกซื#อ อาทเิช่น ของใชใ้นบา้น เครื�องแต่งตวั ของ
เล่น ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 

เที$ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื�อทาํการเช็คอนิ 

17.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG673 

21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทาง วนัที� 5-9 เมษายน 2562 

 
**ราคานี/รวมรายการทวัร ์ค่าตั @วเครื$องบิน** 

 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั #งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ#นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 1ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั #นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ 1ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั _วเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื#อตั _วเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ#าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ
กําหนดนํ#าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ#นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั #งนี#ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�
เกดิขึ#น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั #นให ้

 
อตัราค่าบริการนี?รวม 

 

1. ค่าตั _วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั #นประหยดั 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Jวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั Jวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 53,900.- 20,900.- 

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

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

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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2. ค่านํ#าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั _วเครื�องบนิ 
-สายการบนิไทย ไดนํ้#าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้#าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดนํ้#าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึ#น
เครื�องไดท่้านละ 2 ชิ#นเท่านั #น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ#ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ#ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั #งนี#เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ#นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ�งเดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีนํ/ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที� 1 พฤศจกิายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ�มเตมิ ในกรณีที�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทําการจองทวัรแ์ล้ว 

8.  ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 

 

อตัราค่าบริการนี?ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ#ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ#าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 
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ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ#าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ#าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั #นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 1ในการคนื
เงนิมดัจาํทั #งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 1ในการคนื
ค่าทวัรท์ั #งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั _วเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ 1ในการคนื
เงนิค่าตั _วและค่าทวัรทุ์กกรณ ี

4.  
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 1ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั #งนี#ขึ#นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�ง
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั #งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี#ทางบรษิทัขอ
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สงวนสทิธิ 1ในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั #งนี#ขึ#นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั #นใหแ้ลว้เท่านั #น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ#นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ 1ในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ#นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 
 


