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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่ำนได้นัง่จิบกำแฟ 
ชมวิวสวนสวยท่ีสตำรบ์คั สำขำท่ีได้รบักำรโหวตว่ำสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่ น!!  

น ำท่ำนสู่เมือง นำโกย่ำ กิฟ ุโทยำม่ำ คำนำซำว่ำ เกียวโต โอซำก้ำ 
 

กิฟ ุ  หมู่บ้ำนชิรำคำว่ำโก ซึง่ไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  

ทำคำยำม่ำ    เยีย่มชม ทำคำยำม่ำจินยะ หรอื จวนผู้ว่าแห่งเมอืงทาคายาม่า และเดนิชมเขตเมอืง
เก่า ซนัมำชิซูจิ 

โทยำม่ำ เดนิเล่นชมววิที่สวนสาธารณะใจกลางเมอืงโทยาม่าที่สวนคนัซุย ปำรค์ และเยีย่มชม
สตารบ์คัที่ถูกจดัอนัดบัว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่ น, ชมววิจากบนยอดตึกท่ีท ำกำรรฐับำลโท
ยำม่ำ สามารถชมววิเมอืงโทยามา่ได ้360 องศา 

คำนำซำว่ำ ชมดอกซำกรุะท่ีบำนสะพรัง่ไปทัว่บริเวณปรำสำทคำนำซำว่ำ, เยีย่มชมสวนญี่ปุ่ น 
เคนโรคเุอน็ ทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 สวยทีค่นญีปุ่่ นตอ้งไปซกัครัง้ในชวีติ 

เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมเสาโทรอิ ิณ  
ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่สน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

โอซาก้า ชมสวนลอยฟ้าทีต่กึอเุมดะ สกาย, และอสิระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ, อิออน มอลล ์ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 10-14 / 11-15 เมษำยน 2561  

(ช่วงเทศกำลสงกรำนต)์ 

KANAZAWA SAKURA 
5D3N BY TG 
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วนัแรก               สนำมบินสวุรรณภมิู  

 

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

 

วนัท่ีสอง              สนำมบินจบู ุเซน็แทร ์>> ทำคำยำม่ำ >> อดีตจวนผูว่้ำทำคำยำม่ำ 
                             >> เขตเมืองเก่ำซนัมำชิซูจิ >> หมู่บำ้นชิรำคำว่ำโก >> โทยำม่ำ 

 

 
 
 
 
 
 

00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบู ุเซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

08.00 น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมอืงที่ได้ชื่อว่า ลิตเต้ิลเกียวโต น าท่านชม 
ทาคายาม่า จินยะ หรอืจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า ซึง่เป็นทัง้ทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยั
ของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
โตกุกาว่าในสมยัเอโดะ จากนัน้น าท่านเดนิชมเขตเมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ ซึ่งเตม็ไปด้วย
บา้นเรอืน และรา้นคา้ต่างๆ อาทเิช่น รา้นขายสาเก เนื้อฮดิะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของ
ทีร่ะลกึน่ารกัอย่างซารุโบโบะหลากส ีโดยรา้นคา้เหล่านี้ยงัคงอนุรกัษ์รปูแบบของบา้นใน
สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่ น ที่ได้รบัเลอืก
จากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 ที่ยงัคงความสวยงานจวบจนทุก
วนันี้ ท่านจะได้พบกบัหมู่บา้นโบราณสไตลก์สัโซ่ ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจุบนั ค าว่า กสั
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โซ่ แปลว่าพนมมอื ซึ่งเป็นสไตลก์ารก่อสรา้งแบบดัง้เดมิของญี่ปุ่ นโดยทีโ่ครงสรา้งของ
บา้นและหลงัคาที่สรา้งขึน้จะคลา้ยกบัการพนมมอืของพระพุทธเจา้ โครงสรา้งของบา้น
ถูกสรา้งขึน้โดยทีไ่ม่ได้ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงและสามารถรองรบั
หิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้  ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่ นที่ควรค่าแก่การ
อนุรกัษ์ไวอ้ย่างยิง่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของหมู่บา้นทีร่าย
ลอ้มไปดว้ยหุบเขาสูงและสมัผสับรรยากาศดัง้เดมิอนัเงยีบสงบทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจ
มริูล้มื ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองโทยาม่า 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYAMA ARK CANAL PARK หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสำม              โทยำม่ำ >> สวนคนัซุย ปำรค์ >> ชมวิวจำกยอดตึกท่ีท ำกำรรฐับำลเมือง 
                             โทยำม่ำ >> คำนำซำว่ำ >> ปรำสำทคำนำซำว่ำ >> สวนเคน็โรคเุอน็ >> 
                            ทะเลสำบบิวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สวนคนัซุย ปำรค์ สวนสาธารณะใจกลางเมอืงโทยาม่า ที่ชาวเมอืง
มกัจะมาเดนิเล่นพกักายพกัใจท่ามกลางอากาศอนับรสิุทธิ ์นอกจากนี้ยงัมรีา้นกาแฟชื่อ
ดงัอย่างสตารบ์คั มาตัง้อยู่บรเิวณสวน และยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นสตารบ์คัที่มวีวิ
สวยที่สุดในญี่ปุ่ นอีกด้วย เนื่องจากทางร้านได้ออกแบบโครงสรา้งให้กลมกลนืไปกับ
ธรรมชาติและสามารถชมววิทวิทศัน์ที่สวยงามยามจบิกาแฟ ไม่ว่าจะตวัอาคารที่เป็น
กระจกใส หรอืระเบยีงทีจ่ดัโต๊ะหนัหน้าออกสู่สวนสวยทีส่ามารถชมววิไดต้ลอดทัง้ปีไม่มี
เบื่อ เนื่องจากทิวทศัน์ในสวนสวยผนัเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนัน้พาท่านขึ้นชมววิ
เมอืงโทยาม่า 360 องศาบนยอดตึกของอำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเมืองโทยำม่ำ ทีเ่ปิด
ใหช้าวเมอืงและนักท่องเทีย่วไดข้ึน้ชมววิเมอืงรวมไปถงึแนวเทอืกเขาทาเทยาม่า หรอืที่
คนไทยรูจ้กักนัในนาม เจแปน แอลป์ โดยในวนัทีอ่ากาศด ีท่านจะได้เหน็ยอดเขาที่ปก
คลุมดว้ยหมิะ รวมถงึววิดอกซากุระทีบ่านสะพรัง่ไปทัว่เมอืง 
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เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมืองคำนำซำว่ำ ซึ่งเป็นเมอืงที่มปีราสาทโบราณและยงัคงอบอวล

ด้วยบรรยากาศของเมอืงเก่าในสมยัที่ยงัคงปกครองด้วยระบอบศักดินาและสะท้อน
ความเก่าแก่โบราณของวนัคนืแบบญี่ปุ่ นเก่าๆ ด้วยศลิปะ เช่น ละครโน พธิชีงชา และ
ศลิปะการจดัดอกไม้ น าท่านเดนิทางชม ปรำสำทคำนำซำว่ำ ปราสาทของเจา้เมอืง
ตระกูลมาเอดะ ผูป้กครองแควน้คากะในอดตี ซึง่ตระกูลมาเอดะไดป้กครองพืน้ทีแ่ถบนี้
เป็นเวลานานกว่า 280 ปี ปราสาทคานาซาว่าเป็นป้อมปราการที่ถูกล้อมรอบไปด้วย
คนู ้าและมชี่องก าแพงเพื่อใชย้งิปืนต่อสูจ้ากการรกุรานของศตัรภูายนอก ตามแบบแปลน
การสร้างปราสาททัว่ไปในญี่ปุ่ น รวมถึงความสวยงามก็ยงัเป็นที่ตรงึใจเช่นกัน ตัว
ปราสาทจะมีหลังคาสีตะกัว่ ก าแพงปูนปลาสเตอร์สีขาวติดกระเบื้องเป็นลวดลาย 
ก าแพงหนิมลีกัษณะแตกต่างกนัตามช่วงเวลาการก่อสรา้ง ซึ่งบางแห่งก็มอีายุยนืยาว
มากกว่า 400 ปี และในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิท่านจะไดพ้บกบัต้นซากุระทีเ่บ่งบานรอต้อนรบั
นักท่องเที่ยว เหล่าต้นซากุระที่พรอ้มใจกนับานสะพรัง่โดยมฉีากพื้นหลงัเป็นปราสาท 
คานาซาว่า สามารถสื่ออารมณ์ให้ท่านรูส้กึถึงความเป็นญี่ปุ่ นอย่างแท้จรงิ (กำรบำน
ของดอกซำกรุะขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) จากนัน้น าท่านชม สวนเคนโรคเุอน ที่
ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1822 บรเิวณใจกลางเมอืง ด้านขา้งของปราสาทคานาซาว่า และ
เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นสวนญี่ปุ่ นประเภทจ าลองทวิทศัน์ภูมปิระเทศทีส่วยงามทีสุ่ด 1 ใน 3
แห่งของญี่ปุ่ น ซึ่งการสรา้งสวนแห่งนี้ยดึตามศาสตรก์ารสรา้งสวนแบบจนี แต่ใช้ศลิปะ
การสร้างและตกแต่งแบบญี่ปุ่ น โดยสวนแห่งนี้ได้รบัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดีจาก
ทางการ และในช่วงฤดูใบไม้ผล ิท่านสามารถชมดอกซากุระที่สวนแห่งนี้ได้อกีเช่นกนั 
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ทะเลสำบบิวะ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น มี
พืน้ทีโ่ดยรวม 670 ตารางกโิลเมตร และมจีดุทีล่กึทีสุ่ด 104 เมตร เป็นแหล่งทรพัยากรที่
ส าคญัต่ออุตสาหกรรมในวงกวา้ง และยงัเป็นหนึ่งในทะเลสาบทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก โดยมี
อายกุว่า 4 ลา้นปี 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม BIWAKO PLAZA หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเยน็ภำยในโรงแรมท่ีพกั  
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่รรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
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วนัท่ีส่ี                 เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศำลเจ้ำฟชิูมิอินำริ >> โอซำก้ำ >>  
                           ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

 
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
เซรามคิญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึอกีมากมายนานาชนิด จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำฟชิูมิ อินำริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ป็นทีน่ับถอืของ
ชาวญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์  และในบรเิวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพ
จิง้จอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที่มมีากกว่ารอ้ยต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA 
ทีซ่ายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมืองโอซำก้ำ เขตเศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจากเมอืงโตเกยีว ไดร้บั

สมญานามว่า" เมอืงแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิคา้และวตัถุดบิทีส่ าคญั
ตัง้แต่ครัง้อดตี ซึง่บรรดาพ่อคา้จากทัว่สารทศิทัง้ในญีปุ่่ นเองรวมไปถงึจนีและเกาหลต่ีาง
หลัง่ไหลมาทีน่ี่ จนท าใหโ้อซากา้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของ
ประเทศจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดงดัง้เดมิของญี่ปุ่ น มคีวาม
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เป็นเอกลกัษณ์ตรงทีส่ามารถผสานมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่เขา้กบัเทคโนโลยี
สมยัใหม่ น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินไซบำชิ แหล่งช้อปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า ทัง้
รา้นค้าเก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิค้าแฟชัน่ล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า 
รองเทา้ กระเป๋า ไปจนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหมล่่าสุด และตื่นตา
กบัลีลาชวีิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมสีีสนัมากกว่าทางฝัง่
โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึกบัจุดเด่นของแต่ละ
ร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ รูป
เครื่องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอื จะเดนิเล่น
ยา่นเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนมและอาหารขึน้ชื่อของนครโอ
ซาก้า ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นต้น นอกจากนี้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมี
ชื่อเสยีงอย่างหา้งไดมารู หรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า ที่มสีนิคา้มากมายให้ท่านได้เลอืกซื้อ
อกีดว้ย 

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ                โอซำก้ำ >> อำคำรอเุมดะ สกำย >> อิออน มอลล ์>> สนำมบินคนัไซ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ตกึอุเมดะ เพื่อชมวิวบนสวนลอยฟ้ำอุเมดะ สกำย  ซึ่งถอืได้ว่า
เป็นอาคารสญัญลกัษณ์ของบรเิวณ SHIN UMEDA CITY สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1993 เป็น
อาคารแฝดคู่ ชัน้บน 40 ชัน้ มทีางเชื่อมกนัได้ ซึ่งท่านสามารถมองเหน็เมอืงโอซาก้า
โดยรอบได้ ภายในตวัอาคารเป็นที่ท าการของบรษิทัห้างรา้น  โชว์รูม สถานที่จดังาน
รื่น เรงิ  หอประช ุม  โรงภาพยนต ์ และที ่ใต ้ด นิชัน้หนึ ่งย งัม  ีFOOD THEME PARK 

"TAKIMIKOJI" ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นบรรยากาศสมยัก่อนสงครามโลกครัง้ที่สอง 
 จากนัน้เดนิทางสู่อิออน มอลล ์ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่าน
ได้เลอืกซื้อ อาทเิช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และ
รา้นอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 
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เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอรัยาศยั 

บ่ำย  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนำมบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื่อท าการเช็คอนิ 

17.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG673 

21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
ก าหนดการเดินทาง 10-14 / 11-15 เมษายน 2561 

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทร์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทร์ิไม่คืนค่าทวัร ์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 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 56,900.-  บาท 26,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 51,300.-  บาท 24,300.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 42,900.-  บาท 20,300.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 
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*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
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 นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที่บรษิทัทวัรต์ดิต่อ  
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