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 เสน้ทางการเดนิทาง     

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-สนามบินฟคุโุอกะ 
 

    

2 
สนามบินฟคุโุอกะ-พพิธิภัณฑ์สัตวน์ ้าชโิมโนเซก-ิสะพานทสโึนะชิ

มะ- ศาลเจา้โมโตโนะซมุอินิาร-ิแชน่ ้าแร ่
 

✈  🍽 🍽 

GYAKUSENGAKU 

ONSEN [♨] 

 หรอื เทยีบเทา่  

3 
วัดอนุรนิจ(ิวัดแมว)-ศาลเจา้ไทโกดาน ิอนิาร-ิสะพานอวิาคนุคิไิต
เคยีว-ปราสาทอวิาคนุ-ิ แชน่ ้าแร ่
 

🍽   🍽 🍽  

SUNROUTE 
TOKUYAMA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
สวนดอกไม ้ยามากจุ-ิศาลเจา้ โฮฟ ุเท็นมังก-ูเจดยี์วัดรรุโิค 
 

🍽   🍽 🍽 

NEW TAKANA HOTEL 

[♨] 

 หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ถ ้าอาคโิยชโิด-ตลาดปลา คาราโตะ-ชอ้ปป้ิงเทนจนิ 
 

🍽 อสิระ อสิระ 

NEW OTANI HAKATA 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบินฟคุโุอกะ-กรงุเทพฯ 🍽 ✈  
 

SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6D4N (TG) 

•  ชม พพิธิภฑัณส์ตัวน์ ้าชโิมโนเซก ิทีซ่ ึง่แตกตา่งจากพพิธิภัณฑ์สัตวน์ ้าทีอ่ ืน่ๆ 
•  ชมววิ สะพานสโึนะชมิะ ทีเ่ช ือ่มระหวา่งเกาะฮอนชเูขา้กับเกาะทสโึนะชมิะ 
•  ศาลเจ้าโมโตโนะซุมอินิาร ิมชี ือ่เสยีงในเรือ่งเสาโทรอิสิแีดง 123 ตน้ทีตั่ง้เรยีงรายเป็นระยะทางกวา่ 100 เมตร 
•  วดัอุนรนิจ ิวัดในศาสนาพทุธ ทีม่สีถาปัตยกรรมตา่งๆถกูสรา้งใหเ้ป็นรปูแมว คนสว่นใหญจ่งึเรยีกทีน่ีว้า่ “วดัแมว” 
•  เยี่ยมชมความงามของ สะพานคนิไตเคียว สะพานไม ้5 โคง้ 1 ใน 3 สะพานทีส่วยงามทีส่ดุในญีปุ่่ น 

•  เขา้ชมถ ้าอากโิยชโิด เป็นถ ้าทีเ่กดิจากธรรมชาตขิองหนิปูนทีก่อ่ตัวขึน้มา 
•  Shopping Tenjit Mall 
•  ออนเซ็นธรรมชาต ิสไตลญ์ีปุ่่ น 2 คนืเต็ม 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

22.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิสวุรรณภมูิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

วนัท ี2่ 
สนามบนิฟคุโุอกะ – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชโิมโนเซก ิ – สะพานทสโึนะชมิะ – ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร ิ

– แชน่ า้แร ่  

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 648 

08.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านชม พพิธิภฑัณ์สตัวน์ า้ชโิมโนเซก ิ ตัง้อยูต่ดิกับชอ่งแคบคันม่อน มีทั้งหมด 4 ชัน้ มีการรวบรวมปลา

ปักเป้ากว่า 100 ชนิดจากท่ัวโลก ซึง่แตกตา่งจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าที่อื่นๆ เน่ืองจากเมืองชโิมโนเซกิน้ันเ ป็น

แหลง่เพาะพันธุ์ปลาปักเป้า นอกจากน้ียังมีโซนสัตว์น ้าอื่นๆที่หลากหลาย จุดที่น่าสนใจมากอีกจุดหน่ึงคือ ตู ้

กระแสน ้าจากชอ่งแคบคันม่อน ซึง่เป็นตูแ้รกในโลกที่มีกระแสน ้าไหลเวียนอยูต่ลอดเวลา ในสว่นของอุโมงคใ์ต ้

น ้า ก็จะไดเ้ห็นเพนกวินที่น่ารักว่ายน ้าอยูไ่ดอ้ยา่งชัดเจน ชัน้สองจะพบกับโลมาแสนรู ้ ที่โชว์พ่นฟองอากาศเป็น

วงๆ และมีการจัดแสดงโชว์ความน่ารักของโลมา และแมวน ้าอีกดว้ย น าท่านชมวิว สะพานสโึนะชมิะ ที่เชือ่ม

ระหว่างเกาะฮอนชูเขา้กับเกาะทสโึนะชมิะ เมืองชโิมโนะเซกิ จังหวัดยามากุจิ ก าลังโดง่ดังจากทะเลสีเขียว

มรกตซึง่ตดิอันดับ 1 ในญี่ปุ่ นและอันดับ 3 ของโลกสถานที่ที่สวยที่สดุ จุดเดน่ของสะพานอยูท่ี่ริมสองขา้งทาง

สมารถมองเห็นทะเลสีเขียวมรกต ทรายของเกาะทสึโนะชิมะน้ันเต็มไปดว้ยเปลือกหอยเป็นจ านวนมากจึง

มองเห็นเป็นสขีาว เน่ืองจากหาดทรายสขีาวสะทอ้นสนี ้าเงินจากแสงอาทิตย ์ และสะทอ้นออกไปในน ้าทะเลท า

ใหท้ะเลเปลง่ประกายเป็นสีน ้าเงินโคบอลต ์ หรือสเีขยีวมรกตน่ันเองคะ ใหทุ้กท่านไดช้มความสวยงามและเก็บ

ภาพความประทับใจ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเที่ยวชม ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร ิมีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสแีดง 123 ตน้ที่ตั ้งเรียงรายเป็น

ระยะทางกว่า 100 เมตร (328 ฟุต) นักท่องเที่ยวที่มาเยอืนนิยมเดินใตเ้สาโทริอิที่ทอดยาวคลา้ยอุโมงค์พลาง

อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องตา่งๆ นอกจากนี้ยังมีกลอ่งบริจาคตัง้อยูด่า้นบนของเสาโทริอิ ถา้หากท่านโยนเขา้กล่อง

ได ้ค าอธิฐานก็เจะเป็นจริง นอกจากนี้ เมื่อท่านเดนิผา่นเสาโทริอิไปทางมหาสมุทรก็จะไดเ้พลดิเพลนิกับวิวอัน

สวยงามที่ไดรั้บการขนานนามว่า “Ryugu no Shiofuki” (น า้พปุราสาทมงักร) ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาตทิี่เกิดจากคลืน่กระทบรูตรงหนา้ผา ท าใหอ้ากาศถูกบบีอัดและดันน ้าทะเลใหพุ้่งลอยขึน้ไปบนอากาศ 

โดยสามารถพุ่งขึน้ไดส้งูสดุถึง 30 เมตร (98.5 ฟุต) ในชว่งระหว่างฤดใูบไมร้่วงไปจนถึงฤดหูนาว ที่มาของชือ่

วิวนี้มาจากภาพของน ้าทะเลที่พุ่งขึ้นดา้นบนน้ันดคูลา้ยกับมังกรที่ก าลังทะยานขึน้ทอ้งฟ้าน่ันเอง ใหท้่านไดไ้ด ้

สักการะและเพลนิเพลนิกับการเก็บภาพความประทับใจ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั GYAKUSENGAKU ONSEN หรอืเทยีบเทา่/ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแร่

ธรรมชาตสิไตลญ์ ีปุ่่ น 

วนัท ี3่ วดัอนุรนิจ(ิวดัแมว) – ศาลเจา้ไทโกดาน ิ อนิาร ิ – สะพานอวิาคุนคิไิตเคยีว – ปราสาทอวิาคุน ิ – แช่

น า้แร ่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัอนุรนิจ ิ วัดในศาสนาพุทธ ที่มีสถาปัตยกรรมตา่งๆถูกสรา้งใหเ้ป็นรูปแมว คนสว่นใหญ่จึง

เรียกที่นี้ว่า “วดัแมว” โดยมาจากความเชือ่ที่ว่า แมวจะเป็นผูด้แูลพระคัมภีร์ ตา่งๆในวัดใหป้ลอดภัยจากหนู 

เพราะหนูสว่นใหญ่จะชอบมากัดกินท าลายกระดาษ แมวจะเป็นผูก้ินหนู จึงไม่มีหนูตัวไหนมาท าลายกระดาษ

พระคัมภรี์ไดอ้ีก จากน้ันน าท่านชม ศาลเจา้ ไทโกดาน ิ อนิาร ิ ศาลเจา้ที่มีสสีันสวยงาม และเป็นที่นิยมในการ

ขึน้มาชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเน่ืองจากที่น่ีตัง้อยู่บนเนินเขาเป็น 1 ใน 5 ศาลเจา้อินาริที่มีชือ่เสียง

ของประเทศญี่ปุ่ น ที่นี่จะมีผูค้นจากท่ัวสารทิศมาเยอืนนับลา้นดว้ยความโ่่ดง่ดังเรื่องสมหวังในพรต่างๆ ถูก

สรา้งขึน้มา ตัง้แตปี่ คศ.1773 โดยท่านเจา้เมือง ในสมัยก่อนน้ันเป็นดินแดนศักดิ์สทิธ์ส าหรับชนชัน้ซามูไร

เท่าน้ัน จนกระท่ังในศตวรรษที่ 19 ถึงไดอ้นุญาตใหป้ระชาชนท่ัวไปสามารถขึน้ไปสักการะบูชาขอพรจากเทพ

เจา้ไดม้าจนถึงปัจจุบัน จุดเดน่ของที่นี่คอื ประตแูดงโทริอิกว่า1000 อันเรียงรายกันอยา่งสวยงาม  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย จากน้ันน าเดินทางสู่ เมอืงอวิาคุน  ิเยี่ยมชมความงามของ สะพานคนิไตเคยีว  สะพานไม ้5 โคง้ 1 ใน 3 

สะพานที่สวยงามที่สดุในญี่ปุ่ น สรา้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2216 แตพั่งทลายลงในปีต่อมา จึงไดม้ีการสรา้งขึ้น

ใหม่และอยูม่ายาวนานกว่า 270 ปีจนกระท่ังถึง พ.ศ. 2493 สะพานแหง่นี้ไดพั้งทลายเพราะถูกพายไุตฝุ้่ นคิจิยะ

พัดท าลาย ชาวอิวาคุนิเลยพรอ้มใจกันสรา้งสะพานขึ้นมาใหม่อีกครั้งตามรูปแบบเดิม  จากน้ันน าท่านชม 

ปราสาทอวิาคนุ ิ (Iwakuni Castle) เป็นปราสาทที่เริ่มสรา้งขึน้ในสมัยเอโดะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 1608 การสรา้ง

ปราสาทแหง่น้ีใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 5 ปี แตห่ลังจากสรา้งเสร็จได ้ 7 ปีก็ไดรั้บค าสั่งจากโชกุนที่ปกครองเมิอง

ในสมัยน้ัน สั่งใหโ้คน่ปราสาทน้ีทิ้ง แตต่อ่มาไดม้ีการบรูณะฟ้ืนฟูตัวปราสาทในปี 1962 ก่อสรา้งโดยใชค้อนกรีต

เสริมเหล็ก ซึง้ตอ่มาภายในปราสาทถูกใชเ้ป็นสถานที่จัดแสดงอาวุธโบราณของซามูไร ขา้วของเครื่องใชต้า่งๆ 

ในอดตี และสิง่ของอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกับประวัตศิาสตร์ของปราสาทแหง่นี้ โดยปราสาทแหง่นี้ ถูกสรา้งขึน้อยู่บน

ยอดเขา Shiriyama ซึง่มีคนู ้าธรรมชาตลิอ้มรอบ ดว้ยความสงูของตัวปราสาท สามารถมองเห็นเมืองจากชัน้บน

ออกไปไดไ้กลถึงสะพาน คนิไตเคยีว และ สามารถชมวิวของเมืองอิวาคนิูไดอ้ยา่งชัดเจน 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ี่พัก HOTEL SUNROUTE TOKUYAMA หรือเทียบเท่า 

วนัท ี4่ สวนดอกไม ้ยามากจุ ิ– ศาลเจา้ โฮฟ ุเท็นมงัก ู– เจดยีว์ดัรรุโิคจ ิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ สวนดอกไม ้ ยามากจุ ิ ภายในงานจะมีการจัดแสดงดอกไมก้ว่า 10 ลา้นดอกของจังหวัดยา

มากุจิใหไ้ดช้มกันภายใน 8 โซนที่ไดจั้ดขึน้ ใหไ้ดส้ัมผัสกับความสนุกหลากหลายรูปแบบ และในระหว่างที่จัด

งานก็จะมีอีเวนท์กว่า 1,000 อีเวนท์ใหไ้ดส้นุกกันทั้งเด็กและผูใ้หญ่ กว่า 6 จุด 1.โซนจัดแสดงดอกไมก้ว่า 10 

ลา้นดอก เป็นดอกไมท้ี่ไดรั้บรางวัลระดับนานาชาต ิ และมีดอกไมท้ี่เป็นตน้ต ารับของจังหวัดยามากุจิดว้ย 2.สวน

เด็กเลน่เพื่ออนาคตของเด็ก จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยยามากุจิและจังหวัดยามากุจิ ร่วมมือดไีซน์พื้นที่เล่นสนุก

ขึน้มาใหม่ใหกั้บเด็กๆ 3.อันดับ 1 ของญี่ปุ่ น! รถไฟไมไ้ผย่าวที่สดุในญี่ปุ่ น ชงิชา้ไมส้งูที่สดุในญี่ปุ่ น ชงิชา้ไม ้

ยาวที่สดุญี่ปุ่ น ลานหญา้กวา้งที่สดุในญี่ปุ่ น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมตอนกลางคืนรองรับ สามารถสนุกในตอน

กลางคนืได ้และที่นี้ยังมีอีเวนท์กว่า 1,000 รายการใหทุ้กท่านที่มาเยอืนไดร้่วมสนุก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่ ศาลเจา้โฮฟเุท็มมงัก ู ศาลเจา้แหง่น้ีเป็นที่สถิตของซงึาวาระ โนะ มิจิซาเนะซึง่เทพ

แหง่การศกึษา และเป็น “เท็มมังกูแหง่แรกของญี่ปุ่ น” ร่วมกับคติะโนะเท็มมังกูที่เกียวโต และดาไซฟุเท็มมังกูที่

ฟุกุโอกะ รวมเป็นสามเท็มมังกูมีบทกลอนของทากาซกุิ ชนิซากุที่ประพันธ์ถึงท่านซงึาวาระไวต้อนก่อนสิน้ใจอยู่

ที่นี่ตอนขึน้ปีใหม่มีงานขอพรปีใหม่ ตน้ฤดใูบไมผ้ลมิีงานเทศกาลดอกบว๊ย และในเดอืนพ.ย.มีงานโกะชนิโกไซ 

(งานฮาดะคาโบ) ซึง่เป็นงานเทศกาลใหญ่ในญี่ปุ่ นตะวันตก ท าใหม้ีผูค้นมากมายเดนิทางมาสักการะมากมาย

ตลอดทั้งปี ใหท้่านไดส้ักการะขอพรเทพ และเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง น าท่านเดนิทางสู ่วดัรู

รโิคจ ิ เป็นวัดของศาสนาพุธในเมืองยามากูจิ สมบัตขิองชาตทิี่รูจั้กกันดีในเมืองน้ี คอื เจดยีห์า้ชัน้ ซึง่สรา้งขึ้น

ในปี 1442 นับเป็นเจดีย์ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่ส ุดในญี่ปุ่ น เจดีย์แห่งนี้ถือเป็น

สถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ก่อตั้งในสมัยปลายปี 1400 และบริเวณใกล ้วัดรูริโคจิ คือ สวนโกซัน(Kozan 

Park) ซึ่งเป็นที่ตั ้งของอาคารอื่นๆเช่น หอ้งโถงใหญ่ โกดังว หอระฆัง และพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดง

โมเดลของเจดีย์หา้ชั้น และเจดีย์อื่นๆอีก 50 แห่งท่ัวญี่ปุ่ น พรอ้มใหข้อ้มูลเกี่ยวกับเจดีย์ดังกล่าวถึงความ

แตกตา่งในการออกแบบ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับใบไมเ้ปลีย่นสแีละเก็บภาพความประทับใจ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 
 เดนิทางเข้าสู่ท ีพ่กั NEW TANAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า/ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าจากแร่

ธรรมชาตสิไตลญ์ ีปุ่่ น 

วนัท ี5่ ถ า้อาคโิยชโิด – ตลาดปลา คาราโตะ – ชอ้ปป้ิงเทนจนิ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาตอิากโิยชไิด เมืองมิเนะ จังหวัดยามากุจิ เมืองที่อดตีเคยเป็นแนวปะการังมาก่อน  

เขา้ชมถ า้อากโิยชโิด เป็นถ ้าที่เกิดจากธรรมชาตขิองหนิปนูที่ก่อตัวขึน้มา มีระยะทางยาว 9 กิโลเมตร ภายใน

กวา้งขวา้งมีแสงสอ่งสว่างในเห็นความงามของกระแสน ้าสฟ้ีาโคบอลต ์ ที่ไหลจากน ้าตกใตด้นิ สวยงามดจุอัญ

มณีล ้าคา่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความงามตามอัธยาศัย จากน้ันน าทุกท่านเดนืทางสู ่ ตลาดปลาคา
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ราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจิมีชือ่เสียงมากในเรื่องปลาปักเป้า ซึง่การจะน าปลาปักเป้ามาปรุงอาหารผูเ้ ป็น

เซฟจะตอ้งมีใบอนุญาตในการปรุงปลาปักเป้าอีกดว้ย 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหากลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากน้ันน าท่านเดนิทางสูเ่มิองฟุกุโอกะ น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ที่มีชือ่เสียง ณ เท็นจนิ เพลดิเพลนิกับการ

จับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเลน่เกมส ์ หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช่ันส าหรับ

วัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

ค ่า อสิระรบัประทานอาหาค ่าตามอธัยาศยั 

วนัท ี6่ เมอืงฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคโุอกะ เพื่อเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

11.35น.  น าท่านกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 649 

14.35 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

************************************************** 

โปรแกรม : SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6D4N BY TG 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต๋ัว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

14 – 19 กันยายน 2561 53,900 50,900 50,900 45,900 35,900 8,900 

28 ก.ย. – 03 ต. ค. 2561 53,900 50,900 50,900 45,900 35,900 8,900 

12 – 17 ตลุาคม 2561 53,900 50,900 50,900 45,900 35,900 8,900 

26 – 31 ตลุาคม 2561 55,900 52,900 52,900 47,900 37,900 8,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยน /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

***(เก็บทปิก่อนการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นข ึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระค่าบรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4 การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมกีารการันตมัีดจ าทีน่ั่งกับสายการบิน

และคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบินพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ า   หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคัญ!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการ

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย

ตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้สิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

1. คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบิน ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบิน [การบินไทย 30] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบินตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบินทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารน ีไ้ม่รวม 
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 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซี่าใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามท ีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท์  

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกต๋ัวเครื่องบนิ 

 4. คา่ทิปส าหรับ คนขับรถ / มัคคเุทศน์ / หัวหนา้ทัวร์ ตอ่ท่านคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงค์

เพือ่การทอ่งเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยืนยันวา่มคีณุสมบัติ

ในการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ต๋ัวเครือ่งบินและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหกั้บลกู

ทัวร ์แตทั่ง้นีข้ึน้อยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ต๋ัวเครือ่งบินขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่ืนยันวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง การนัดหยดุงาน การก่อการ

จลาจล ภัยธรรมชาต ิการน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือคา่ทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั้งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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