
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ TG640 (22.10-06.20)   - - - - 

2 
สนามบินนาริตะ –  ศาลเจา้โทโชก ุ– น ้าตกเงง่อน – ทะเลสาบชูเซ็นจิ –  
งินูกาวา่ ออนเซ็น – แช่ออนเซ็น 

-   
KINUGAWA ONSEN 

หรือเทียบเท่า 

3 
อิบารากิ – พระใหญ่อุชิงุ – อะมิ พรีเม่ียมเอาทเ์ลต็ – กรุงโตเกียว –  
ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอร์ซิต้ี   

  - 
TOKYO HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

4 วดัอาซากสุะ – ชมซากรุะริมแม่น ้าสุมิดะ – โตเกียวสกายทรี – ยา่นชินจูกุ   - 
TOKYO HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 
ชมซากรุะสวนอุเอโนะ – ศาลเจา้เนซุ – นาริตะ – อิออนมอลล ์–  
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ TG677 (17.30-22.30) 

 - - - 

 
 

ก ำหนดการเดินทำง :  วนัที ่11 – 15 เมษายน และ 14 – 18 เมษายน 2563 

 

WONDERFUL JAPAN 

TOKYO - NIKKO 5 DAYS 3 NIGHTS 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
54,900.- 



 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินนาริตะ 

20.00 น. งณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั งอยตอ้นรับและอ านวยงวามสะดวกก่อนข้ึนเงร่ือง 

22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชก ุ– น า้ตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– คินูกาว่า ออนเซ็น – แช่ออนเซ็น 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นพิธีการตรวจงนเขา้เมืองและศุลกากร 
 ส างญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสดจ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับ  

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ิน)  
น าท่านเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) เมืองมรดกโลกท่ีเต็มไปดว้ยเอกลกัษณ์ของญ่ีปุ่น มีงวามส างญัทางประวติัศาสตร์
ยาวนานกว่า 1,200 ปี เป็นท่ีตั้งของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กบัโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โดดเด่นทั้งดา้น
ทิวทศัน ์สถาปัตยกรรม น าท่านชม ศาลเจ้าโทโชก ุ(Toshogu Shrine) ศาลเจา้ท่ีสร้างเพ่ือเป็นสถานท่ีฝังศพโชกุนโท
กุงาว่า ท่ีเก่าแก่นบั 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมยัโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ อางารแต่ละหลงัจะสร้างจากไมล้งลายสีทอง มี
สถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัท่ีวิจิตรตระการตาทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและท่ีแฝงแง่มุมทางปรัชญา ทางเขา้จะเป็น
ซุม้ประตูโยเมมง (Yomeimon) เป็นซุ้มประตูท่ีสวยงาม มีขนาดใหญ่ ดา้นในเป็นอางารไม ้มีรูปลิงแกะสลัก 3 ตัว 
อยู่ในท่า ปิดหู ปิดปาก ปิดตา หมายถึง การไม่ดู ไม่ฟัง ไม่พูดในส่ิงไม่ดี และบริเวณซุ้มประตูก่อนข้ึนบนัไดไป
สุสานฯ มีรูปแกะสลกัไมท่ี้มีช่ือเสียง เป็นรูปแมวหลบั เป็นผลงานของ Hidari Jingoro ท่ีส างญัศาลเจา้แห่งน้ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนจากองงก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวฒันธรรม 
 

  
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม น ้าตกเคง่อน (Kegon Falls) น ้าตกท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น แถมยงัติดอนัดบั 1 ใน 3 ของ

น ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น โดยน ้ าจากทะเลสาบซูเซนจิ จะไหลมาบรรจบหนา้ผาสูง 97 เมตรเกิดเป็นน ้ าตกขนาด
ใหญ่ ซ่ึงมีสีสันแตกต่างกนัตามแต่ละฤดูกาล แมแ้ต่ฤดูหนาวกมี็งวามงามน่าชม “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลฟิท์” ไป
ชั้นล่างท่ีท่านสามารถด่ืมด ่ากบัภาพของน ้าตกแห่งน้ีไดง้ดงามมาก พร้อมสมัผสักบัสายน ้าท่ีเยน็ช่ืนฉ ่าใจ 

 จากนั้นชม ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ(Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบตั้งอยูบ่ริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนนัไต ตวัทะเลสาบ
แห่งน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 20,000 ปีท่ีแลว้ โอบลอ้มดว้ยทศันียภาพทิวเขา อนัเป็นท่ีซ่ึง 

 งดงามมีเอกลกัษณ์ทุกฤดูกาล ทะเลสาบชูเซนจิมีช่ือเสียงทางดา้นบ่อน ้าพุร้อน และงวามหลากกลายทางธรรมชาติ 



 

 

โดยมีน ้าตกหลายแห่งในบริเวณรอบๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คินูกาว่า ออนเซ็น เป็นแหล่งน ้าพุร้อนเก่าแก่ท่ีถูก
งน้พบเม่ือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ ตั้งอยูริ่มแม่น ้างินุ ใน จงัหวดัโทชิกิ โดยเต็มไปดว้ยออนเซ็นเทา้และออนเซ็นกลางแจง้
ท่ีสามารถเพลิดเพลินกบัทั้งวิวแม่น ้ างินุกาวะและหุบเขาลึก หน่ึงในไฮไลท์ของงินุกาวะออนเซ็นอยู่ท่ีทศันียภาพ
อนังดงามของหุบเขาลึกท่ีผนัแปรไปตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นซากุระในฤดูใบไมผ้ลิ, ป่าไมอ้นัเขียวขจีในฤดูร้อน 
และใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง 

 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนงลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมี

งวามเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรงภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่  
  

วนัที่สาม  อบิาราก ิ– พระใหญ่อุชิคุ  - อะม ิพรีเมีย่มเอาท์เลต็ – กรุงโตเกยีว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อบิาราก ิตั้งอยูท่างตอนเหนือของภูมิภางงนัโต มีธรรมชาติอนังดงาม  
น าท่านชม พระใหญ่อุชิคุ  (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก ถูกบนัทึกไวโ้ดยหนงัสือบนัทึก
สถิติโลกกินเนสบุ๊ง (Guinness Book of world records) เม่ือปี ง.ศ. 1995 มีงวามสูง 120 เมตร ยืนอยู่บนกลีบ
ดอกบวับาน น ้าหนกัถึง 4,000 ตนั โดยขา้งใน เป็นหอ้งจดัแสดงถึงงวามโลภโกรธหลง ง าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ 
และยงัมีหอ้งเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ห้องจ าลองดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองง าองง์เลก็ๆ
ประดิษฐานอยูถึ่ง 3,400 องง ์และเป็นท่ีเกบ็พระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกดว้ย ท่ีส างญัตรงหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุด
ท่ีสามารถมองเห็นวิวไดอ้ย่างสวยงาม และยงัสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ไดอี้กดว้ย (รางาไม่
รวมง่าเขา้ชมดา้นในขององง์พระพุทธรูป)  นอกจากจะไดไ้หวพ้ระแลว้ ช่วงปลายมีนาตน้เมษา ท่ีน่ีก็สามารถชม
ซากรุะไดอ้ยา่งจุใจอีกดว้ย (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 
 



 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี  อะมิ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต (Ami Premium Outlets) เป็นหน่ึงในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทท่ี
กระจายงรอบงลุมประเทศญ่ีปุ่น ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสินงา้หลากหลายแบรนด์ดงั ทั้งในประเทศ และ 
ต่ างป ระ เทศ  เช่ น  MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , 
ADIDAS ฯลฯ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น แวะ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลาง

งวามบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเป็นเกาะ ตั้งแต่ปี ง.ศ. 1850 เกาะน้ีเป็นท่ีแสดงให้เห็นถึง 
วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้าง ส่ิงท่ี
เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ข้ึนมา ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินง้า
หลากหลายชนิดท่ี ห้ างไดเวอ ร์ซิตี้   ซ่ึ งภายในมี ร้านง้า 
ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกบั
กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาด
ใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านงา้ส าหรับงอกนัดั้ม อย่าง
กนัดั้มงาเฟ่ และใหม่ล่าสุดท่ีเปิดตวัเม่ือวนัท่ี 1 ธันวางม 2562 
ท่ีผ่านมากบั Doraemon Future Department ข้ึนช่ือว่าเป็น ร้านงา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึง
ประกอบดว้ยโซนร้านงา้ท่ีจ าหน่ายสินงา้ลิขสิทธ์ิทั้งหมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสินงา้หายากท่ีมีวาง
จ าหน่ายเฉพาะท่ีน่ีเท่านั้น เรียกไดว้่ามีสินงา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลือกซ้ือกนัอย่างจุใจเลยทีเดียว  ว่ากนัว่า น่ีงือสถานท่ีท่ี
เหล่าสาวก “โดราเอม่อน” งวรมาเยือนสักงร้ังในชีวิต เพราะจะ
ไดส้ัมผสักบัประสบการณ์สุดพิเศษ ราวกบัยกออกมาจากการ์ตูน 
ไม่ว่าจะเป็นโซน “Secret Gadgets Lab” ท่ีจ าลองบรรยากาศ
ภายในให้ผูม้าเยือนรู้สึกราวกบัว่าก าลงัไดส้ัมผสักบัของวิเศษท่ี
ออกมาจากกระเป๋าของโดราเอม่อนอย่างท่ีปรากฏอยู่ในเร่ือง 
รวมถึงโซน “Customization” ท่ีให้แฟนๆ ของโดราเอม่อนได ้
สร้างของวิเศษ ท่ีจะมีเพียงหน่ึงเดียวเป็นของตวัเองอีกดว้ย และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้  ห้างดงัของย่านน้ีท่ีไม่
งวรพลาด เพราะทั้งร้านงา้ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงดว้ยกนั 
จุดเด่นของที่น่ีอยู่ที่ช้ัน 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ธีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่นมาไวท่ี้น่ี ส างญั
ดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินงา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน 

อสิระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั TOKYO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี วดัอาซากสุะ – ชมซากรุะริมแม่น า้สุมิดะ – หอคอยโตเกยีวสกายทรี – ย่านชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วดัท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเงยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุนและ
ซามูไรใหง้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องงเ์จา้แม่กวนอิมทองง า ท่ีประดิษฐานใน



 

 

วิหารหลงัใหญ่ (อยู่หลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั “งามินาริมง (ประตูฟ้าง ารณ)” ซ่ึงมีโงมไฟสี
แดงท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “โงมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีงวามสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนน
ร้านงา้แหล่งรวมสินงา้ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย   เดินสู่ริมแม่น ้าสุมดิะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหท่้านได้
ถ่ายรูปเก็บภาพงวามประทบัใจหองอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเม่ือ 22 
พฤษภางม 2555 มีงวามสูง 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติงวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมี
งวามสูง 600 เมตร กบั CN Tower ในนงรโตรอนโต ของแงนาดา ท่ีมีงวามสูง 553 เมตร 

 
 
 
 

 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชอ้ปป้ิงท่ี ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินงา้มากมายและ   เงร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เงร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินงา้ท่ีจะเอาใจงุณผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น 
เงร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น
8) ซ่ึงสินงา้ทุกอย่างภายในร้านจะรางา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือเป็นร้านดองก้ี ท่ีขายสินงา้รางาถูกสารพดัอย่าง 
หรือจะเป็นร้านมตัสึโมโตท่ี้รวมสินงา้ เงร่ืองใชเ้งร่ืองส าอางง ์ผลิตภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 

อสิระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั TOKYO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า ชมซากรุะ สวนอุเอโนะ – ศาลเจ้าเนซุ – นาริตะ – ออิอนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ สวนอุเอโนะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวนสตัว ์มี
ตน้ไมม้ากมาย ให้บรรยากาศร่มร่ืนจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกนั และในฤดูใบไมผ้ลิของทุกๆปี
สวนอุเอโนะจะไดรั้บงวามนิยมเป็นอยา่งมากในการมาชมซากรุะ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยูท่ั้งสองขา้งยาวไป



 

 

ตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท าให้ดึงดูดผูง้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอก
ซากุระ หรือท่ีเรียกกนัว่า งานฮานามิ (โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนางมถึงตน้เดือนเมษายน อาจ
มีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) 
 

 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ท่ีส างญัของกรุงโตเกียว 
(Tokyo) ส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สร้างข้ึนในปี ง.ศ. 1706 และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัทาง
วฒันธรรมท่ีส างญัแห่งชาติ ขา้งในวดัจะมีซุ้มประตูสีเสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟุชิมิ อินาริ 
(Fushimi Inari) ในเกียวโต ว่ากนัว่าถา้เราไดเ้ดินลอดผ่านเสาโทริอิน้ีจากทางเหนือไปทางใต ้ก็จะท าให้ส่ิงชัว่ร้าย
ถูกขับไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกับศาลเจ้าเล็กๆ ท่ีงนนิยมมาขอพรด้านงวามรัก 
เน่ืองจากศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือใหส้มหวงัในงวามรัก 

 
อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นาริตะ แวะชอ้ปป้ิงกนัท่ี อิออน มอลล์ หา้งสรรพสินงา้ท่ีมีร้านงา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 
150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเงร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้กบ็จดัการลิสตข์องฝากมาจากงนท่ีบา้นไดอ้ยา่งงรบงรันเตม็ท่ี 

  สมงวรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือตรวจเช็งเอกสารและเช็งอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
17.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
 (บริการอาหารพร้อมเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมงวามประทบัใจ 

 
********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 



 

 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 

2-3 ท่าน  

เด็ก พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-11 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เด็ก 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพืม่ 

11 – 15 เมษายน 2563 54,900.- 54,900.- 54,900.- 52,900.- 8,900.- 

14 – 18 เมษายน 2563 54,900.- 54,900.- 54,900.- 52,900.- 8,900.- 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 10,500 บาท/ท่าน ** 
 
อตัรานีร้วม  
 ง่าตัว๋เงร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ง่าภาษีสนามบิน และง่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ง่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมงนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหง้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ง่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถงืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจดัห้องพกัให้
ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ง่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ง่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเงร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 ง่าหวัหนา้ทวัร์ งอยดูแลและอ านวยงวามสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ง่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง งุม้งรองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ง่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือง่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับงนต่างดา้ว 
 ง่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ง่าโทรศพัท,์ ง่าซกัรีด, ง่าเงร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ง่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ง่าภาษีมลูง่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
 



 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ืองวามเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะง านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส างญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบง่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่งืนเงินง่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการงวบงุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะง่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ง่ามดัจ าตัว๋เงร่ืองบิน, ง่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และง่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ง่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินง่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการงืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ง่าใชจ่้าย 100% ของรางาง่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัสาย การบินและง่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการงืนเงินมดัจ า หรือ ง่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 


