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เร ิม่ตน้เพยีง 53,900.- 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6D4N 

โดยสายการบนิไทย 
GO2-ICN TG001 

  ชม พพิธิภฑัณ์สตัวน์ า้ชโิมโนเซก ิทีซ่ ึง่แตกตา่งจากพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีอ่ ืน่ๆ 
  ชมววิ สะพานสโึนะชมิะ ทีเ่ชือ่มระหวา่งเกาะฮอนชเูขา้กับเกาะทสโึนะชมิะ 

  ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร ิมชีือ่เสยีงในเรือ่งเสาโทรอิสิแีดง 123 ตน้ทีต่ัง้เรยีงรายเป็นระยะทางกวา่ 
100 เมตร 

  วดัอนุรนิจ ิวดัในศาสนาพทุธ ทีม่สีถาปัตยกรรมตา่งๆถกูสรา้งใหเ้ป็นรปูแมว คนสว่นใหญจ่งึเรยีกทีน่ี้
วา่ “วดัแมว” 

  เยีย่มชมความงามของ สะพานคนิไตเคยีว สะพานไม ้5 โคง้ 1 ใน 3 สะพานทีส่วยงามทีส่ดุในญีปุ่่ น 

  เขา้ชมถ า้อากโิยชโิด เป็นถ ้าทีเ่กดิจากธรรมชาตขิองหนิปนูทีก่อ่ตัวขึน้มา 
  Shoping Tenjit Mall 
  ออนเซ็นธรรมชาต ิสไตลญ์ีปุ่่ น 2 คนืเต็ม 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 14 – 19 กนัยายน 2561 53,900.- 

วนัที ่ 28 ก.ย. – 03 ต. ค. 2561  53,900.- 

วนัที ่ 12 – 17 ตลุาคม 2561 53,900.- 

วนัที ่ 26 – 31 ตลุาคม 2561 55,900.- 

 

 

  

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-สนามบนิฟคุโุอกะ 
 

    

2 
สนามบนิฟคุโุอกะ-พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าชโิมโนเซก-ิ
สะพานทสโึนะชมิะ- ศาลเจา้โมโตโนะซมุอินิาร-ิแชน่ ้าแร ่
 

✈  🍽 🍽 
GYAKUSENGAKU 

ONSEN [♨] 

 หรอื เทยีบเทา่  

3 

วัดอนุรนิจ(ิวัดแมว)-ศาลเจา้ไทโกดาน ิอนิาร-ิสะพานอวิาคนุคิ ิ

ไตเคยีว-ปราสาทอวิาคนุ-ิ แชน่ ้าแร ่
 

🍽   🍽 🍽  
SUNROUTE 

TOKUYAMA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
สวนดอกไม ้ยามากจุ-ิศาลเจา้ โฮฟ ุเท็นมงัก-ูเจดยีว์ดัรรุโิค 
 🍽   🍽 🍽 

NEW TAKANA 

HOTEL [♨] 

 หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ถ ้าอาคโิยชโิด-ตลาดปลา คาราโตะ-ชอ้ปป้ิงเทนจนิ 
 🍽 อสิระ อสิระ 

NEW OTANI 
HAKATA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิฟคุโุอกะ-กรงุเทพฯ 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัที2่ 
สนามบนิฟุคโุอกะ – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชโิมโนเซก ิ- สะพานทสโึนะชมิะ-ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร-ิ

แชน่ า้แร ่

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าทา่นชม พพิธิภฑัณ์สตัวน์ า้ชโิมโนเซก ิตัง้อยูต่ดิกบัชอ่งแคบคันมอ่น มทีัง้หมด 4 ชัน้ มกีารรวบรวมปลา

ปักเป้ากวา่ 100 ชนดิจากทัว่โลก ซึง่แตกตา่งจากพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีอ่ ืน่ๆ เนือ่งจากเมอืงชโิมโนเซกนัิน้เป็น

แหลง่เพาะพันธุป์ลาปักเป้า นอกจากนีย้งัมโีซนสตัวน์ ้าอืน่ๆทีห่ลากหลาย จดุทีน่่าสนใจมากอกีจดุหนึง่คอื ตู ้

กระแสน ้าจากชอ่งแคบคันมอ่น ซึง่เป็นตูแ้รกในโลกทีม่กีระแสน ้าไหลเวยีนอยูต่ลอดเวลา ในสว่นของอโุมงคใ์ต ้

น ้า ก็จะไดเ้ห็นเพนกวนิทีน่่ารักวา่ยน ้าอยูไ่ดอ้ยา่งชดัเจน ชัน้สองจะพบกบัโลมาแสนรู ้ทีโ่ชวพ์น่ฟองอากาศเป็น

วงๆ และมกีารจดัแสดงโชวค์วามน่ารักของโลมา และแมวน ้าอกีดว้ย น าทา่นชมววิ สะพานสโึนะชมิะ ทีเ่ชือ่ม

ระหวา่งเกาะฮอนชเูขา้กบัเกาะทสโึนะชมิะ เมอืงชโิมโนะเซก ิจังหวดัยามากจุ ิก าลังโดง่ดังจากทะเลสเีขยีว

มรกตซึง่ตดิอนัดับ 1 ในญีปุ่่ นและอนัดับ 3 ของโลกสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุ จดุเดน่ของสะพานอยูท่ีร่มิสองขา้งทาง

สมารถมองเห็นทะเลสเีขยีวมรกต ทรายของเกาะทสโึนะชมิะนัน้เต็มไปดว้ยเปลอืกหอยเป็นจ านวนมากจงึ

มองเห็นเป็นสขีาว เนือ่งจากหาดทรายสขีาวสะทอ้นสนี ้าเงนิจากแสงอาทติย ์และสะทอ้นออกไปในน ้าทะเลท า

ใหท้ะเลเปลง่ประกายเป็นสนี ้าเงนิโคบอลต ์หรอืสเีขยีวมรกตน่ันเองคะ ใหท้กุทา่นไดช้มความสวยงามและเกบ็

ภาพความประทับใจ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร ิมชีือ่เสยีงในเรือ่งเสาโทรอิสิแีดง 123 ตน้ทีต่ัง้เรยีงรายเป็น

ระยะทางกวา่ 100 เมตร (328 ฟตุ) นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนนยิมเดนิใตเ้สาโทรอิทิีท่อดยาวคลา้ยอโุมงคพ์ลาง

อธษิฐานเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ นอกจากนีย้งัมกีลอ่งบรจิาคตัง้อยูด่า้นบนของเสาโทรอิ ิถา้หากทา่นโยนเขา้กลอ่ง

ได ้ค าอธฐิานกเ็จะเป็นจรงิ นอกจากนี ้เมือ่ทา่นเดนิผา่นเสาโทรอิไิปทางมหาสมทุรก็จะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิอนั

สวยงามทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “Ryugu no Shiofuki” (น า้พุปราสาทมงักร) ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาตทิีเ่กดิจากคลืน่กระทบรตูรงหนา้ผา ท าใหอ้ากาศถกูบบีอดัและดันน ้าทะเลใหพุ้ง่ลอยขึน้ไปบนอากาศ 

โดยสามารถพุง่ขึน้ไดส้งูสดุถงึ 30 เมตร (98.5 ฟตุ) ในชว่งระหวา่งฤดใูบไมร้ว่งไปจนถงึฤดหูนาว ทีม่าของชือ่

ววินีม้าจากภาพของน ้าทะเลทีพุ่ง่ขึน้ดา้นบนนัน้ดคูลา้ยกบัมงักรทีก่ าลังทะยานขึน้ทอ้งฟ้าน่ันเอง ใหท้า่นไดไ้ด ้

สกัการะและเพลนิเพลนิกบัการเก็บภาพความประทับใจ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GYAKUSENGAKU ONSEN หรอืเทยีบเทา่/ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแร่

ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที3่ วดัอนุรนิจ(ิวดัแมว)-ศาลเจา้ไทโกดาน ิอนิาร-ิสะพานอวิาคนุคิไิตเคยีว-ปราสาทอวิาคนุ-ิ แชน่ า้แร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอนุรนิจ ิวดัในศาสนาพทุธ ทีม่สีถาปัตยกรรมตา่งๆถกูสรา้งใหเ้ป็นรปูแมว คนสว่นใหญจ่งึ

เรยีกทีน่ีว้า่ “วดัแมว” โดยมาจากความเชือ่ทีว่า่ แมวจะเป็นผูด้แูลพระคัมภรี ์ตา่งๆในวัดใหป้ลอดภยัจากหนู 

เพราะหนูสว่นใหญจ่ะชอบมากดักนิท าลายกระดาษ แมวจะเป็นผูก้นิหนู จงึไมม่หีนูตวัไหนมาท าลายกระดาษ

พระคัมภรีไ์ดอ้กี จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้ ไทโกดาน ิอนิาร ิศาลเจา้ทีม่สีสีนัสวยงาม และเป็นทีน่ยิมในการ

ขึน้มาชมทศันยีภาพอนังดงามของเมอืงเนือ่งจากทีน่ีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาเป็น 1 ใน 5 ศาลเจา้อนิารทิีม่ชี ือ่เสยีง

ของประเทศญีปุ่่ น ทีน่ีจ่ะมผีูค้นจากทั่วสารทศิมาเยอืนนับลา้นดว้ยความโ่ด่ง่ดังเรือ่งสมหวังในพรตา่งๆ ถกู

สรา้งขึน้มา ตัง้แตปี่ คศ.1773 โดยทา่นเจา้เมอืง ในสมยักอ่นนัน้เป็นดนิแดนศักดิส์ทิธส์ าหรับชนชัน้ซามไูร

เทา่นัน้ จนกระทั่งในศตวรรษที ่19 ถงึไดอ้นุญาตใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถขึน้ไปสกัการะบชูาขอพรจากเทพ
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เจา้ไดม้าจนถงึปัจจบุนั จดุเดน่ของทีน่ีค่อื ประตแูดงโทรอิกิวา่1000 อนัเรยีงรายกนัอยา่งสวยงาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าเดนิทางสู ่เมอืงอวิาคนุ ิเยีย่มชมความงามของ สะพานคนิไตเคยีว สะพานไม ้5 โคง้ 1 ใน 3 

สะพานทีส่วยงามทีส่ดุในญีปุ่่ น สรา้งครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2216 แตพ่ังทลายลงในปีตอ่มา จงึไดม้กีารสรา้งขึน้

ใหมแ่ละอยูม่ายาวนานกวา่ 270 ปีจนกระทั่งถงึ พ.ศ. 2493 สะพานแหง่นีไ้ดพ้ังทลายเพราะถกูพายไุตฝุ้่ นคจิยิะ

พัดท าลาย ชาวอวิาคนุเิลยพรอ้มใจกนัสรา้งสะพานขึน้มาใหมอ่กีครัง้ตามรปูแบบเดมิ จากนัน้น าทา่นชม 

ปราสาทอวิาคนุ ิ( Iwakuni Castle) เป็นปราสาททีเ่ริม่สรา้งขึน้ในสมยัเอโดะ ถกูสรา้งขึน้ในปี 1608 การสรา้ง

ปราสาทแหง่นีใ้ชร้ะยะเวลาทัง้หมด 5 ปี แตห่ลังจากสรา้งเสร็จได ้7 ปีก็ไดรั้บค าสัง่จากโชกนุทีป่กครองเมอิง

ในสมยันัน้ สัง่ใหโ้คน่ปราสาทนีท้ ิง้ แตต่อ่มาไดม้กีารบรูณะฟ้ืนฟตูัวปราสาทในปี 1962 กอ่สรา้งโดยใชค้อนกรตี

เสรมิเหล็ก ซึง้ตอ่มาภายในปราสาทถกูใชเ้ป็นสถานทีจั่ดแสดงอาวธุโบราณของซามไูร ขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ 

ในอดตี และสิง่ของอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวัตศิาสตรข์องปราสาทแหง่นี ้โดยปราสาทแหง่นี ้ถกูสรา้งขึน้อยูบ่น

ยอดเขา Shiriyama ซึง่มคีนู ้าธรรมชาตลิอ้มรอบ ดว้ยความสงูของตวัปราสาท สามารถมองเห็นเมอืงจากชัน้บน

ออกไปไดไ้กลถงึสะพาน คนิไตเคยีว และ สามารถชมววิของเมอืงอวิาคนูไิดอ้ยา่งชดัเจน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL SUNROUTE TOKUYAMA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ สวนดอกไม ้ยามากจุ-ิศาลเจา้ โฮฟุ เท็นมงัก-ูเจดยีว์ดัรรุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้ยามากจุ ิภายในงานจะมกีารจัดแสดงดอกไมก้วา่ 10 ลา้นดอกของจังหวดัยา

มากจุใิหไ้ดช้มกนัภายใน 8 โซนทีไ่ดจั้ดขึน้ใหไ้ดส้มัผัสกบัความสนุกหลากหลายรปูแบบ และในระหวา่งทีจั่ด

งานก็จะมอีเีวนทก์วา่ 1,000 อเีวนทใ์หไ้ดส้นุกกนัทัง้เด็กและผูใ้หญ่ กวา่ 6 จดุ1.โซนจัดแสดงดอกไมก่วา่ 10 

ลา้นดอก เป็นดอกไมท้ีไ่ดรั้บรางวัลระดับนานาชาต ิและมดีอกไมท้ีเ่ป็นตน้ต ารับของจังหวดัยามากจุดิว้ย 2.สวน

เด็กเลน่เพือ่อนาคตของเด็ก จัดรว่มกบัมหาวทิยาลัยยามากจุแิละจังหวดัยามากจุ ิรว่มมอืดไีซนพ์ืน้ทีเ่ลน่สนุก

ขึน้มาใหมใ่หก้บัเด็กๆ 3.อนัดับ 1 ของญีปุ่่ น! รถไฟไมไ้ผย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น ชงิชา้ไมส้งูทีส่ดุในญีปุ่่ น ชงิชา้ไม ้

ยาวทีส่ดุญีปุ่่ น ลานหญา้กวา้งทีส่ดุในญีปุ่่ น นอกจากนีย้งัมโีปรแกรมตอนกลางคนืรองรับ สามารถสนุกในตอน

กลางคนืได ้และทีน่ีย้งัมอีเีวนทก์วา่ 1,000 รายการใหท้กุทา่นทีม่าเยอืนไดร้ว่มสนุก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โฮฟุเท็มมงัก ูศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีส่ถติของซงึาวาระ โนะ มจิซิาเนะซึง่เทพ

แหง่การศกึษา และเป็น “เท็มมงักแูหง่แรกของญีปุ่่ น” รว่มกบัคติะโนะเท็มมงักทูีเ่กยีวโต และดาไซฟเุท็มมงักทูี่

ฟกุโุอกะ รวมเป็นสามเท็มมงักมูบีทกลอนของทากาซกุ ิชนิซากทุีป่ระพันธถ์งึทา่นซงึาวาระไวต้อนกอ่นสิน้ใจอยู่

ทีน่ีต่อนขึน้ปีใหมม่งีานขอพรปีใหม,่ ตน้ฤดใูบไมผ้ลมิงีานเทศกาลดอกบว๊ย และในเดอืนพ.ย.มงีานโกะชนิโก

ไซ (งานฮาดะคาโบ) ซึง่เป็นงานเทศกาลใหญใ่นญีปุ่่ นตะวันตก ท าใหม้ผีูค้นมากมายเดนิทางมาสกัการะ

มากมายตลอดทัง้ปี ใหท้า่นไดส้กัการะขอพรเทพ และเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง น าทา่น

เดนิทางสู ่วดัรรูโิคจ ิเป็นวดัของศาสนาพธุในเมอืงยามากจู ิสมบตัขิองชาตทิีรู่จ้ักกนัดใีนเมอืงนี ้คอื เจดยีห์า้

ชัน้ ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1442 นับเป็นเจดยีท์ีต่ดิอนัดับ 1 ใน 3 เจดยีท์ีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงามทีส่ดุในญีปุ่่ น เจดยีแ์หง่

นีถ้อืเป็นสถาบนัการศกึษาแหง่เดยีวทีก่อ่ตัง้ในสมยัปลายปี 1400 และบรเิวณใกล ้วดัรรูโิคจ ิคอื สวนโกซนั

(Kozan Park) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารอืน่ๆเชน่ หอ้งโถงใหญ ่โกดังว หอระฆงั และพพิธิภณัฑข์นาดเล็กทีจ่ดั

แสดงโมเดลของเจดยีห์า้ชัน้ และเจดยีอ์ืน่ๆอกี 50 แหง่ทั่วญีปุ่่ น พรอ้มใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเจดยีด์ังกลา่วถงึความ

แตกตา่งในการออกแบบ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัใบไมเ้ปลีย่นสแีละเก็บภาพความประทับใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NEW TANAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่/ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแร่

ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที5่ ถ า้อาคโิยชโิด - ตลาดปลา คาราโตะ - ชอ้ปป้ิงเทนจนิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิากโิยชไิด เมอืงมเินะ จงัหวดัยามากจุ ิเมอืงทีอ่ดตีเคยเป็นแนวปะการังมากอ่น  

เขา้ชมถ า้อากโิยชโิด เป็นถ ้าทีเ่กดิจากธรรมชาตขิองหนิปนูทีก่อ่ตัวขึน้มา มรีะยะทางยาว 9 กโิลเมตร ภายใน
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กวา้งขวา้งมแีสงสอ่งสวา่งในเห็นความงามของกระแสน ้าสฟ้ีาโคบอลต ์ทีไ่หลจากน ้าตกใตด้นิ สวยงามดจุอญั

มณีล ้าคา่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมความงามตามอธัยาศัย จากนัน้น าทกุทา่นเดนืทางสู ่ตลาดปลาคารา

โตะ ตลาดปลาเมอืงยามากจูมิชี ือ่เสยีงมากในเรือ่งปลาปักเป้า ซึง่การจะน าปลาปักเป้ามาปรงุอาหารผูเ้ป็นเซฟ

จะตอ้งมใีบอนุญาตใินการปรงุปลาปักเป้าอกีดว้ย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหากลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอิงฟกุโุอกะ น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง ณ เท็นจนิ เพลดิเพลนิกบัการ

จับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึอยา่งจใุจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับ

วัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหาค า่ตามอธัยาศยั 

วนัที6่ เมอืงฟุคโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

11.35น.  น าทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 

14.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

โปรแกรม : SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6D4N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

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 53,900 50,900 50,900 45,900 35,900 8,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4 การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
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** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิม้

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้ถา่ย

ส าเนาพรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 


