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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น

สู่เมืองนารา มิเอะ
 

ดื�มดํ�าแสงสีกรงุโตเกียว

พร้อมเดินเล่นชมดอกซากุระที�สวนทาคาโตะโจชิ

นารา สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบุทสทึี�
มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี�ปุ่ นที� 

ซาโตะ 
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CHARMINGSAKURA

6D4N BY TG 
 

ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั

มิเอะ นาโกย่า กิฟุ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ

ดื�มดํ�าแสงสีกรงุโตเกียว อิ�มอร่อยกับมื#อพเิศษบุฟเฟ่ต์

เดินเล่นชมดอกซากุระที�สวนทาคาโตะโจชิ

สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบุทสทึี�วดัโทไดจิ และใหอ้าหารกวางอนัแสนเชื�อง
ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี�ปุ่ นที� 
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SAKURA 

ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั  

นาริตะ  

บุฟเฟ่ต์ขาป ู

เดินเล่นชมดอกซากุระที�สวนทาคาโตะโจช ิ

และใหอ้าหารกวางอนัแสนเชื�อง 
ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี�ปุ่ นที� สวนนาบานะโนะ
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นาโกย่า ปราสาทอินุยามะ 1 ใน 12 อนัดบัของปราสาทดั ,งเดมิในญี�ปุ่ น ท่านอาจไดช้มความ
งามของสวนซากุระที�บานสะพรั �งบรเิวณรอบๆ ปราสาท 

กิฟ ุ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะ จขู ุซึ�งในอดตีเคยเป็นเสน้ทางสาํคญัที�เชื�อมต่อโตเกยีวกบั
เกยีวโตในสมยัเอโดะ, ชมเทศกาลดอกซากรุะที$สวนทาคาโตะโจชิ 

ยามานาชิ ขึ,นชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาที�สูงที�สุดในญี�ปุ่ น ภเูขาไฟฟจิู,  
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี� ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 
โตเกียว          ช้อปปิ� งสุดเหวี�ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูก ,ุ เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและ

ถ่ายรปูคู่กบัประตูสายฟ้าที�วดัอาซากสุะและอสิระท่องเที�ยวดว้ยตวัเองในเมอืงโตเกยีว 
นาริตะ  ชอ้ปปิ�งของฝากก่อนกลบัที�หา้งสรรพสนิคา้อิออน มอลล ์
 

กาํหนดการเดินทางวนัที� 11-16 เมษายน 2563 (ช่วงเทศกาลสงกรานต)์ 

วนัแรก               (11 เม.ย. 63)สนามบินสวุรรณภมิู  

 

20.30 น.  พร้อมกนัที$สนามบินสวุรรณภมิู ชั -น 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพื$อทาํการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

23.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี$ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที$ยวบินที$ TG 622 
 

วนัที�สอง              (12 เม.ย. 63)สนามบินคนัไซ - นารา - วดัโทไดจิ - มิเอะ  
                             ชมเทศกาลประดบัไฟที�สวนนาบานะโนะซาโตะ - นาโกย่า 

 

07.00 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี$ปุ่ น หลงัจากผ่านขั -นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขั -นตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองนารา เมอืงหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี�ปุ่ น เพื�อเขา้สกัการะ 
“หลวงพ่อโต” แห่ง วดัโทไดจิ พระพุทธรปูสมัฤทธิ :องคใ์หญ่ที�ถูกสรา้งขึ,นตั ,งแต่สมยัครสิ
ศตวรรษที� 8 ตวัพระพุทธรปูองค์นี,สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตนั ซึ�งอาคารไมอ้นัเป็นที�
ประดษิฐานของหลวงพ่อโตนั ,นได้รบัการบนัทกึลงในกินเนสบุ๊คว่าเป็นวหิารไม้ที�ใหญ่
ที�สุดในโลก และถือได้ว่าวดัแห่งนี,เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที�สําคญัที�สุดของเมอืงนารา 
นอกจากนี,ตามทางของวหิารแห่งนี, ท่านจะได้เพลดิเพลนิและร่วมถ่ายรูปกบักวางแสน
เชื�องที�มอียูเ่ป็นจาํนวนมาก ไดเ้วลาสมควรนําท่านสู่ เมืองมิเอะ 

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไมท้ี�ได้รวบรวม
ดอกไมจ้ากหลายสถานที�ทั ,งในและนอกประเทศญี�ปุ่ น เป็นสวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ�งที�
ได้รบัความนิยมจากชาวญี�ปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื�องพนัธุ์ดอกไมห้รอืว่าลกัษณะ
ของการจดัสวนดอกไม ้ซึ�งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไมท้ี�เปลี�ยนแปลงกนัออกไป
ตามฤดูกาล โดยช่วงเดอืนตุลาคมไปจนถงึต้นเดอืนพฤษภาคม จะมเีทศกาลประดบั
ไฟที�สวนดอกไมใ้นช่วงหวัคํ�า ซึ�งการจดัแสดงเทศกาลประดบัไฟ หรอื ILLUMINATION 

นั ,น ในแต่ละปีจะมธีมีที�แตกต่างกนัไป เป็นที�นิยมของชาวญี�ปุ่ นและชาวต่างชาตเิป็น
อย่างมาก โดยตดิอนัดบัสถานที�ท่องเที�ยวที�ควรไปอย่างยิ�งในเวบ็ไซต์ TRIP ADVISER 

อกีด้วย ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า 
คํ$า รบัประทานอาหารคํ$า ณ ภตัาคาร  

นําท่านเข้าสู่ที$พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัที�สาม               (14 เม.ย. 63)นาโกย่า - ปราสาทอินุยามะ - กิฟ ุ- หมู่บา้นมาโกเมะ จคู ุ
                               อินะ -ชมซากรุะที�สวนทาคาโตะโจชิ -คาวากจิุโกะ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ปราสาทอินุยามะ 1 ใน 12 ปราสาทสําคญัของญี�ปุ่ นที�รอดพ้น

จากภยัสงครามและยงัคงสภาพเดมิไว้ได้จนถึงปัจจุบนั จนได้รบัเลือกให้เป็นสมบตัิ
ประจําชาติที�สําคญัของญี�ปุ่ น ปราสาทแห่งนี,ถูกสร้างขึ,นในปีค.ศ.1440 ด้านล่างของ
ปราสาทมแีม่นํ,าคโิสะโอบลอ้มอยู่โดยรอบ ทําใหม้ภีูมทิศัน์ที�สวยงาม ส่วนบรเิวณรอบๆ 
ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�มดีอกไมใ้บไมง้ามสะพรั �งในทุกๆฤดู โดยในฤดู
ใบไม้ผลิ ท่านสามารถชมความงดงามของดอกซากุระได้ในบรเิวณรอบๆปราสาทที�
พรอ้มใจกนับานทั �วทั ,งบรเิวณ จากนั ,นนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะจูค ุ
หมูบ่า้นเลก็ๆ ที�ตั ,งอยูใ่น เมืองกิฟ ุซึ�งเป็นอดตีเมอืงหลกัในหุบเขาคโิสะ ที�ตั ,งอยู่ระหว่าง
เสน้ทางนากะเซนโด (Nakasendo) ที�เชื�อมระหว่างเมอืงโตเกยีวกบัเมอืงเกยีวโตในสมยั
เอโดะ ปัจจุบนัหมู่บ้านแห่งนี,ได้รบัการบูรณะด้วยทางเดนิหนิที�สวยงามที�เรยีงกนัอย่าง
เป็นระเบยีบ ซึ�งการประดบัประดาภายในหมู่บ้านมาโกเมะนั ,นแตกต่างจากเมอืงเพื�อน
บ้านสมึาโงะ (Tsumago) ที�เป็นแบบดั ,งเดมิ โดยทั ,งสองหมู่บ้านนี,เชื�อมต่อกนัด้วย
เสน้ทางมาโกเมะ-สมึาโงะ (Magome-Tsumago Trail)  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองอินะ เพื�อเดนิเล่นชมดอกซากุระที�สวนทาคาโตะโจชิ สวนที�

ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของสถานที�ที�เป็นจุดชมซากุระที�สวยที�สุดในญี�ปุ่ น โดยภายใน
บรเิวณสวนมตี้นซากุระมากกว่า 1,500 ต้น ทําให้ในช่วงฤดูใบไมผ้ลนิั ,น เหล่าต้น
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ซากุระพรอ้มใจกนับานสะพรั �งทั �วบรเิวณ  อสิระให้ท่านได้เดนิเล่นเก็บภาพความ
สวยงามของสวนซากุระตามอธัยาศยั*** การออกดอกของซากรุะขึ-นอยู่กบัสภาพ
ภมิูอากาศ *** 

  ได้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคากจิูโกะเพื�อเข้าโรงแรมที�พกั 

นําท่านเข้าสู่ที$พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารโรงแรมที�พกั  

*** อิ$มอร่อยกบัมื-อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ-มลองรสชาติปูพร้อมนํ-าจิ-ม
สไตลญี์$ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอื$นๆ อีกหลายชนิด *** 

                       จากนั>นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ>าแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่นํ>าแร่
แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ>น 

 

วนัที�สี�                 (14 เม.ย. 63) คาวากจิูโกะ - ภเูขาไฟฟจิู - ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ -                   
                           โตเกียว- ช้อปปิ> งที�ย่านชินจกู ุ

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั >น 5 (ขึ>นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ที�ระดบั

ความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิ 3บนยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที�ระลกึ
กบัภูเขาไฟที�เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี�และได้ชื�อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที�สุดในโลก ซึ�งเป็นภูเขาไฟที�ยงัไม่ดบัสนิท และมคีวามสูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่ นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้า
อาราคุระ เซ็นเกน็ เพื�อเขา้ชม เจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาดใหญ่สแีดงหา้ชั �น ตั �งอยู่
บนเนินเขาที�สามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจน
และงดงาม เจดยีแ์ห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นในปีค.ศ. 1963 เพื�อระลกึถงึสนัตภิาพ ท่านจะไดช้ม
และเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของเจดยีแ์ห่งนี�โดยมฉีากหลงัภเูขาไฟฟูจ ิ

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ น อสิระใหท่้านไดช้อ้ป

ปิ�ง ย่านชินจกู ุแหล่งชอ้ปปิ�งชื�อดงัที�ไม่ว่านักท่องเที�ยวจากชาตใิดๆ กต็้องมาชอ้ปปิ�งที�
ย่านนี� เนื�องจากมสีนิค้ารองรบักบัความต้องการของนักท่องเที�ยวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์
เนมชั �นนํา สนิคา้นําสมยั ขนมญี�ปุ่ นทั �งแบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล ์
อสิระให้ท่านเลอืกซื�อสนิค้าตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิค้าอเิลค็ทรอนิกส ์เสื�อผ้า กระเป๋า 
รองเทา้ เครื�องสาํอาง ฯลฯ 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
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นําท่านเข้าสู่ที$พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัที�ห้า              (15 เม.ย. 63) อิสระท่องเที�ยวด้วยตนเอง หรือซื>อทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระเตม็วนั ใหท่้านไดเ้ดนิทางสู่สถานที�ท่องเที�ยว หรอืแหล่งชอ้ปปิ�งต่างๆ โดยตวัท่าน

เอง หรอืจะเลอืกซื�อทวัรด์สินียแ์ลนด ์เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนดท่์านละ 2,500 
บาท ซึ�งราคานี�ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง 
เนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้ง
กว่า 600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเครื�องเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื�องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื�องดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทั �งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลทด์สินีย ์อย่าง มกิกี�
เมา้ส์ มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื�อของที�ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกายทรี หรอืที�เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มารค์แห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิ�งก่อสรา้งที�สูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ�งหอคอย
แห่งนี�มจีุดชุมววิสําหรบันักท่องเที�ยวแบ่งได ้2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที�ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิ�งอํานวยความสะดวกมากมาย อาท ิหอ้งส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื�นๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิ 3สทิธิ 3และเป็นที�เคารพของคนโตเกยีว สรา้งขึ�นโดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ที�ศาลเจา้แห่งนี� ซึ�งตั �งอยูใ่จกลาง สวนโยโยก ิสวนที�มตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่า ย่านที�ไดช้ื�อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชั �นใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชั �นดหีลายต่อหลายรา้นตั �งอยูเ่รยีงราย  
ชิบูย่า ย่านช้อปปิ� งทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี�ปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเที�ยวผูม้าเยอืน ซึ�งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮาราจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ที�แต่งหน้าแต่งตวักนัแบบที�เรยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี�จะมารวมตวักนั มทีั �งแนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี�ยงัมแีหล่งชอ้ปปิ�ง ณ ตรอกทาเคชติะ ทั �งสองขา้งทางเรยีงรายไป
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ด้วยรา้นขายของวยัรุ่น เสื�อผ้า เครื�องประดบั รองเท้า กระเป๋า รา้นเครปญี�ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปปิ�งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ย
ยโุรปกบัตกึรา้นคา้ที�ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮาบาร่า ยา่นการคา้ชื�อดงัที�สุดเกี�ยวกบัเครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต่์างๆ  

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ที$พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที�หก                (16 เม.ย. 63) โตเกียว -วดัอาซากสุะ -อิออน มอลล ์-สนามบินนาริตะ  

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื�ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื�องจากตั �งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที�
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของวัดที�
นักท่องเที�ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที�ระลกึ ประตูแห่งนี�มชีื�อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า เมื�อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นค้าให้เดนิชม
และชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที�ระลกึสไตล์ญี�ปุ่ นใหเ้ลอืกซื�อหา และขนมส่งกลิ�นหอมเยา้
ยวนชวนใหล้ิ�มลอง สุดถนนเป็นซุม้ประตูที�มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ�ง คอื ประตูโฮ
โซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืที�
เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดั
อาซากุสะ ซึ�งเป็นสิ�งก่อสรา้งที�สงูที�สุดในประเทศญี�ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีว
สกายทรสีรา้งขึ�นเพื�อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยใุนระบบดจิติอล  

เที$ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ, ง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ ซื,อของฝาก 

ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ที�สนิค้าทั ,งรา้นราคา 100 
เยนเท่านั ,นเอง  

 คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื�อทาํการเชค็อิน  

17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 677 
21.55 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 

 



P a g e  | 7 

CHARMING SAKURA 6D4N BY TG 11-16 APRIL 2020 

 
กาํหนดการเดินทางวนัที� 11-16 เมษายน 2563 

**ราคานี>รวมรายการทวัร ์ค่าตั Vวเครื�องบิน** 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครั >งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ>นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั>นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิX ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั Vวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที�ก่อนซื>อตั Vวเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ>าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการกาํหนดนํ>าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ>นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั >งนี>ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ>น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที�ท่องเที�ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั Vว

เครื�องบิน 
ราคาไม่รวมตั Vว

เครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 55,300.- บาท 26,600.- บาท 

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

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

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 12,900.- บาท 12,900.- บาท 
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ส่วนนั>นให้ 
อตัราค่าบริการนี>รวม 
        
       1.ค่าตั Vวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั >นประหยดั 

2.ค่านํ>าหนักสมัภาระที�มาพร้อมกบัตั Vวเครื�องบิน 
             -สายการบินไทย ได้นํ>าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ>าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ>าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ>นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ>นเท่านั>น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ>าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ>นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ>น นํ>าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3.  ค่าที�พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี    
     ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที�มี 3 เตียงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็น  
     ห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที�ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 ท่านให้ 
     ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิ>ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิ> ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 1 เตียง 

4.    ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไว้ในรายการ  
5.   ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกที์�คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน   
       ต่างประเทศ 
6.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน  
      1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั >งนี>  
      เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง  
      การเดินทาง) 

*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ>นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 

7.  ค่าภาษีนํ>ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที� 19 ธนัวาคม 2562 และท่านต้องชาํระ  
     เพิ�มเติม ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทาํการจอง  
     ทวัรแ์ล้ว 
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อตัราค่าบริการนี>ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ>ามนัหรืออื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ>าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ>าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ>าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 
1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เงื�อนไขการชาํระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้ 
 

การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั ,นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ :ในการคนื
เงนิมดัจาํทั ,งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ :ในการ
คนืค่าทวัรท์ั ,งหมด 

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

4. เนื�องจากตั Zวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื�อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
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หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิX ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั >งนี> ขึ>นอยู่

กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที�สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที�ยวบิน ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั >งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี>ทางบริษัทขอสงวนสิทธิX ในการ
เปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั >งนี> ขึ>นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรไ์ด้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบินและโรงแรมที�พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั>นให้แล้วเท่านั>น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ>นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิX ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ>นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 

 


