
 

   
   

  
 
 

 
 

 

 

เร ิ�มตน้เพยีง 53,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6D4N 

โดยสายการบนิไทย 

  ชม พพิธิภฑัณ์สตัวน์ํ �าชโิมโนเซก ิที�ซ ึ�งแตกตา่งจากพพิธิภัณฑส์ตัวนํ์�าที�อื�นๆ 
  ชมววิ สะพานสโึนะชมิะ ที�เชื�อมระหวา่งเกาะฮอนชเูขา้กับเกาะทสโึนะชมิะ 
  ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร ิมชีื�อเสยีงในเรื�องเสาโทรอิสิแีดง 123 ตน้ที�ตั �งเรยีงรายเป็นระยะทางกวา่ 

100 เมตร 
  วดัอนุรนิจ ิวดัในศาสนาพทุธ ที�มสีถาปัตยกรรมตา่งๆถกูสรา้งใหเ้ป็นรปูแมว คนสว่นใหญจ่งึเรยีกที�นี�

วา่ “วดัแมว” 
  เยี�ยมชมความงามของ สะพานคนิไตเคยีว สะพานไม ้5 โคง้ 1 ใน 3 สะพานที�สวยงามที�สดุในญี�ปุ่ น 
  เขา้ชมถํ �าอากโิยชโิด เป็นถํ�าที�เกดิจากธรรมชาตขิองหนิปนูที�กอ่ตัวขึ�นมา 
  Shoping Tenjit Mall 
  ออนเซ็นธรรมชาต ิสไตลญ์ี�ปุ่ น 2 คนืเต็ม 

 



 

   
   

  
 
 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�  13 – 18 กนัยายน 2561 53,900.- 

วนัที�  27 ก.ย. – 02 ต. ค. 2561  53,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

  

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 
กรงุเทพฯ-สนามบนิฟคุโุอกะ 
 

    

2 
สนามบนิฟคุโุอกะ-พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าชโิมโนเซก-ิ
สะพานทสโึนะชมิะ- ศาลเจา้โมโตโนะซมุอินิาร-ิแชนํ่�าแร ่
 

✈  � � 
GYAKUSENGAKU 

ONSEN [♨] 

 หรอื เทยีบเทา่  

3 
วัดอนุรนิจ(ิวัดแมว)-ศาลเจา้ไทโกดาน ิอนิาร-ิสะพานอวิาคนุคิ ิ

ไตเคยีว-ปราสาทอวิาคนุ-ิ แชนํ่�าแร ่
 

�   � �  
SUNROUTE 

TOKUYAMA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

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

NEW TAKANA 

HOTEL [♨] 

 หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ถํ�าอาคโิยชโิด-ตลาดปลา คาราโตะ-ชอ้ปปิ�งเทนจนิ 
 � อสิระ อสิระ 

NEW OTANI 
HAKATA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิฟคุโุอกะ-กรงุเทพฯ � ✈  
 



 

   
   

  
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัที�2 
สนามบนิฟุคโุอกะ – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �าชโิมโนเซก ิ- สะพานทสโึนะชมิะ-ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร-ิ

แชน่ํ �าแร ่

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 648 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําทา่นชม พพิธิภฑัณ์สตัวน์ํ �าชโิมโนเซก ิตั �งอยูต่ดิกบัชอ่งแคบคันมอ่น มทีั �งหมด 4 ชั �น มกีารรวบรวมปลา

ปักเป้ากวา่ 100 ชนดิจากทั�วโลก ซึ�งแตกตา่งจากพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าที�อื�นๆ เนื�องจากเมอืงชโิมโนเซกนัิ�นเป็น

แหลง่เพาะพันธุป์ลาปักเป้า นอกจากนี�ยงัมโีซนสตัวนํ์�าอื�นๆที�หลากหลาย จดุที�น่าสนใจมากอกีจดุหนึ�งคอื ตู ้

กระแสนํ�าจากชอ่งแคบคันมอ่น ซึ�งเป็นตูแ้รกในโลกที�มกีระแสนํ�าไหลเวยีนอยูต่ลอดเวลา ในสว่นของอโุมงคใ์ต ้

นํ�า ก็จะไดเ้ห็นเพนกวนิที�น่ารักวา่ยนํ�าอยูไ่ดอ้ยา่งชดัเจน ชั �นสองจะพบกบัโลมาแสนรู ้ที�โชวพ์น่ฟองอากาศเป็น

วงๆ และมกีารจัดแสดงโชวค์วามน่ารักของโลมา และแมวนํ�าอกีดว้ย นําทา่นชมววิ สะพานสโึนะชมิะ ที�เชื�อม

ระหวา่งเกาะฮอนชเูขา้กบัเกาะทสโึนะชมิะ เมอืงชโิมโนะเซก ิจังหวดัยามากจุ ิกําลังโดง่ดังจากทะเลสเีขยีว

มรกตซึ�งตดิอนัดับ 1 ในญี�ปุ่ นและอนัดับ 3 ของโลกสถานที�ที�สวยที�สดุ จดุเดน่ของสะพานอยูท่ี�รมิสองขา้งทาง

สมารถมองเห็นทะเลสเีขยีวมรกต ทรายของเกาะทสโึนะชมิะนั�นเต็มไปดว้ยเปลอืกหอยเป็นจํานวนมากจงึ

มองเห็นเป็นสขีาว เนื�องจากหาดทรายสขีาวสะทอ้นสนํี�าเงนิจากแสงอาทติย ์และสะทอ้นออกไปในนํ�าทะเลทํา

ใหท้ะเลเปลง่ประกายเป็นสนํี�าเงนิโคบอลต ์หรอืสเีขยีวมรกตนั�นเองคะ ใหท้กุทา่นไดช้มความสวยงามและเกบ็

ภาพความประทับใจ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเที�ยวชม ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร ิมชีื�อเสยีงในเรื�องเสาโทรอิสิแีดง 123 ตน้ที�ตั �งเรยีงรายเป็น

ระยะทางกวา่ 100 เมตร (328 ฟตุ) นักทอ่งเที�ยวที�มาเยอืนนยิมเดนิใตเ้สาโทรอิทิี�ทอดยาวคลา้ยอโุมงคพ์ลาง

อธษิฐานเกี�ยวกบัเรื�องตา่งๆ นอกจากนี�ยงัมกีลอ่งบรจิาคตั �งอยูด่า้นบนของเสาโทรอิ ิถา้หากทา่นโยนเขา้กลอ่ง

ได ้คําอธฐิานกเ็จะเป็นจรงิ นอกจากนี� เมื�อทา่นเดนิผา่นเสาโทรอิไิปทางมหาสมทุรก็จะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิอนั

สวยงามที�ไดร้ับการขนานนามวา่ “Ryugu no Shiofuki” (นํ �าพุปราสาทมงักร) ซึ�งเป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาตทิี�เกดิจากคลื�นกระทบรตูรงหนา้ผา ทําใหอ้ากาศถกูบบีอดัและดันนํ�าทะเลใหพุ้ง่ลอยขึ�นไปบนอากาศ 

โดยสามารถพุง่ขึ�นไดส้งูสดุถงึ 30 เมตร (98.5 ฟตุ) ในชว่งระหวา่งฤดใูบไมร้ว่งไปจนถงึฤดหูนาว ที�มาของชื�อ

ววินี�มาจากภาพของนํ�าทะเลที�พุง่ขึ�นดา้นบนนั�นดคูลา้ยกบัมงักรที�กําลังทะยานขึ�นทอ้งฟ้านั�นเอง ใหท้า่นไดไ้ด ้

สกัการะและเพลนิเพลนิกบัการเก็บภาพความประทับใจ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั GYAKUSENGAKU ONSEN หรอืเทยีบเทา่/ผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าจากแร่

ธรรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 

วนัที�3 วดัอนุรนิจ(ิวดัแมว)-ศาลเจา้ไทโกดาน ิอนิาร-ิสะพานอวิาคนุคิไิตเคยีว-ปราสาทอวิาคนุ-ิ แชน่ํ �าแร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอนุรนิจ ิวดัในศาสนาพทุธ ที�มสีถาปัตยกรรมตา่งๆถกูสรา้งใหเ้ป็นรปูแมว คนสว่นใหญจ่งึ

เรยีกที�นี�วา่ “วดัแมว” โดยมาจากความเชื�อที�วา่ แมวจะเป็นผูด้แูลพระคัมภรี ์ตา่งๆในวัดใหป้ลอดภยัจากหนู 

เพราะหนูสว่นใหญจ่ะชอบมากดักนิทําลายกระดาษ แมวจะเป็นผูก้นิหนู จงึไมม่หีนูตวัไหนมาทําลายกระดาษ

พระคัมภรีไ์ดอ้กี จากนั�นนําทา่นชม ศาลเจา้ ไทโกดาน ิอนิาร ิศาลเจา้ที�มสีสีนัสวยงาม และเป็นที�นยิมในการ

ขึ�นมาชมทศันยีภาพอนังดงามของเมอืงเนื�องจากที�นี�ตั �งอยูบ่นเนนิเขาเป็น 1 ใน 5 ศาลเจา้อนิารทิี�มชี ื�อเสยีง

ของประเทศญี�ปุ่ น ที�นี�จะมผีูค้นจากทั�วสารทศิมาเยอืนนับลา้นดว้ยความโ◌ด่ง่ดังเรื�องสมหวังในพรตา่งๆ ถกู



 

   
   

  
 
 

สรา้งขึ�นมา ตั �งแตปี่ คศ.1773 โดยทา่นเจา้เมอืง ในสมยักอ่นนั�นเป็นดนิแดนศักดิ�สทิธสํ์าหรับชนชั �นซามไูร

เทา่นั�น จนกระทั�งในศตวรรษที� 19 ถงึไดอ้นุญาตใหป้ระชาชนทั�วไปสามารถขึ�นไปสกัการะบชูาขอพรจากเทพ

เจา้ไดม้าจนถงึปัจจบุนั จดุเดน่ของที�นี�คอื ประตแูดงโทรอิกิวา่1000 อนัเรยีงรายกนัอยา่งสวยงาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําเดนิทางสู ่เมอืงอวิาคนุ ิเยี�ยมชมความงามของ สะพานคนิไตเคยีว สะพานไม ้5 โคง้ 1 ใน 3 

สะพานที�สวยงามที�สดุในญี�ปุ่ น สรา้งครั �งแรกเมื�อปี พ.ศ. 2216 แตพ่ังทลายลงในปีตอ่มา จงึไดม้กีารสรา้งขึ�น

ใหมแ่ละอยูม่ายาวนานกวา่ 270 ปีจนกระทั�งถงึ พ.ศ. 2493 สะพานแหง่นี�ไดพ้ังทลายเพราะถกูพายไุตฝุ้่ นคจิยิะ

พัดทําลาย ชาวอวิาคนุเิลยพรอ้มใจกนัสรา้งสะพานขึ�นมาใหมอ่กีครั �งตามรปูแบบเดมิ จากนั�นนําทา่นชม 

ปราสาทอวิาคนุ ิ( Iwakuni Castle) เป็นปราสาทที�เร ิ�มสรา้งขึ�นในสมยัเอโดะ ถกูสรา้งขึ�นในปี 1608 การสรา้ง

ปราสาทแหง่นี�ใชร้ะยะเวลาทั �งหมด 5 ปี แตห่ลังจากสรา้งเสร็จได ้7 ปีก็ไดร้ับคําสั�งจากโชกนุที�ปกครองเมอิง

ในสมยันั�น สั�งใหโ้คน่ปราสาทนี�ทิ�ง แตต่อ่มาไดม้กีารบรูณะฟื�นฟตูัวปราสาทในปี 1962 กอ่สรา้งโดยใชค้อนกรตี

เสรมิเหล็ก ซึ�งตอ่มาภายในปราสาทถกูใชเ้ป็นสถานที�จดัแสดงอาวธุโบราณของซามไูร ขา้วของเครื�องใชต้า่งๆ 

ในอดตี และสิ�งของอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัประวัตศิาสตรข์องปราสาทแหง่นี� โดยปราสาทแหง่นี� ถกูสรา้งขึ�นอยูบ่น

ยอดเขา Shiriyama ซึ�งมคีนํู�าธรรมชาตลิอ้มรอบ ดว้ยความสงูของตวัปราสาท สามารถมองเห็นเมอืงจากชั �นบน

ออกไปไดไ้กลถงึสะพาน คนิไตเคยีว และ สามารถชมววิของเมอืงอวิาคนูไิดอ้ยา่งชดัเจน 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร 

  เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HOTEL SUNROUTE TOKUYAMA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�4 สวนดอกไม ้ยามากจุ-ิศาลเจา้ โฮฟุ เท็นมงัก-ูเจดยีว์ดัรรุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้ยามากจุ ิภายในงานจะมกีารจัดแสดงดอกไมก้วา่ 10 ลา้นดอกของจังหวดัยา

มากจุใิหไ้ดช้มกนัภายใน 8 โซนที�ไดจ้ัดขึ�นใหไ้ดส้มัผสักบัความสนุกหลากหลายรปูแบบ และในระหวา่งที�จัด

งานก็จะมอีเีวนทก์วา่ 1,000 อเีวนทใ์หไ้ดส้นุกกนัทั �งเด็กและผูใ้หญ ่กวา่ 6 จดุ1.โซนจัดแสดงดอกไมก่วา่ 10 

ลา้นดอก เป็นดอกไมท้ี�ไดร้บัรางวัลระดับนานาชาต ิและมดีอกไมท้ี�เป็นตน้ตํารับของจังหวดัยามากจุดิว้ย 2.สวน

เด็กเลน่เพื�ออนาคตของเด็ก จัดรว่มกบัมหาวทิยาลัยยามากจุแิละจังหวดัยามากจุ ิรว่มมอืดไีซนพ์ื�นที�เลน่สนุก

ขึ�นมาใหมใ่หก้บัเด็กๆ 3.อนัดับ 1 ของญี�ปุ่ น! รถไฟไมไ้ผย่าวที�สดุในญี�ปุ่ น ชงิชา้ไมส้งูที�สดุในญี�ปุ่ น ชงิชา้ไม ้

ยาวที�สดุญี�ปุ่ น ลานหญา้กวา้งที�สดุในญี�ปุ่ น นอกจากนี�ยงัมโีปรแกรมตอนกลางคนืรองรับ สามารถสนุกในตอน

กลางคนืได ้และที�นี�ยงัมอีเีวนทก์วา่ 1,000 รายการใหท้กุทา่นที�มาเยอืนไดร้ว่มสนุก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โฮฟุเท็มมงัก ูศาลเจา้แหง่นี�เป็นที�สถติของซงึาวาระ โนะ มจิซิาเนะซึ�งเทพ

แหง่การศกึษา และเป็น “เท็มมงักแูหง่แรกของญี�ปุ่ น” รว่มกบัคติะโนะเท็มมงักทูี�เกยีวโต และดาไซฟเุท็มมงักทูี�

ฟกุโุอกะ รวมเป็นสามเท็มมงักมูบีทกลอนของทากาซกุ ิชนิซากทุี�ประพันธถ์งึทา่นซงึาวาระไวต้อนกอ่นสิ�นใจอยู่

ที�นี�ตอนขึ�นปีใหมม่งีานขอพรปีใหม,่ ตน้ฤดใูบไมผ้ลมิงีานเทศกาลดอกบว๊ย และในเดอืนพ.ย.มงีานโกะชนิโก

ไซ (งานฮาดะคาโบ) ซึ�งเป็นงานเทศกาลใหญใ่นญี�ปุ่ นตะวันตก ทําใหม้ผีูค้นมากมายเดนิทางมาสกัการะ

มากมายตลอดทั �งปี ใหท้า่นไดส้กัการะขอพรเทพ และเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืง นําทา่น

เดนิทางสู ่วดัรรูโิคจ ิเป็นวดัของศาสนาพธุในเมอืงยามากจู ิสมบตัขิองชาตทิี�รูจ้ักกนัดใีนเมอืงนี� คอื เจดยีห์า้

ชั �น ซึ�งสรา้งขึ�นในปี 1442 นับเป็นเจดยีท์ี�ตดิอนัดับ 1 ใน 3 เจดยีท์ี�ย ิ�งใหญแ่ละสวยงามที�สดุในญี�ปุ่ น เจดยีแ์หง่

นี�ถอืเป็นสถาบนัการศกึษาแหง่เดยีวที�กอ่ตั �งในสมยัปลายปี 1400 และบรเิวณใกล ้วดัรรูโิคจ ิคอื สวนโกซนั

(Kozan Park) ซึ�งเป็นที�ตั �งของอาคารอื�นๆเชน่ หอ้งโถงใหญ ่โกดังว หอระฆงั และพพิธิภณัฑข์นาดเล็กที�จดั

แสดงโมเดลของเจดยีห์า้ชั �น และเจดยีอ์ื�นๆอกี 50 แหง่ทั�วญี�ปุ่ น พรอ้มใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัเจดยีด์ังกลา่วถงึความ

แตกตา่งในการออกแบบ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัใบไมเ้ปลี�ยนสแีละเก็บภาพความประทับใจ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั NEW TANAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่/ผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าจากแร่

ธรรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 



 

   
   

  
 
 

วนัที�5 ถํ �าอาคโิยชโิด - ตลาดปลา คาราโตะ - ชอ้ปปิ� งเทนจนิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิากโิยชไิด เมอืงมเินะ จงัหวดัยามากจุ ิเมอืงที�อดตีเคยเป็นแนวปะการังมากอ่น  

เขา้ชมถํ �าอากโิยชโิด เป็นถํ�าที�เกดิจากธรรมชาตขิองหนิปนูที�กอ่ตัวขึ�นมา มรีะยะทางยาว 9 กโิลเมตร ภายใน

กวา้งขวา้งมแีสงสอ่งสวา่งในเห็นความงามของกระแสนํ�าสฟ้ีาโคบอลต ์ที�ไหลจากนํ�าตกใตด้นิ สวยงามดจุอญั

มณีลํ�าคา่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมความงามตามอธัยาศัย จากนั�นนําทกุทา่นเดนืทางสู ่ตลาดปลาคารา

โตะ ตลาดปลาเมอืงยามากจูมิชี ื�อเสยีงมากในเรื�องปลาปักเป้า ซึ�งการจะนําปลาปักเป้ามาปรงุอาหารผูเ้ป็นเซฟ

จะตอ้งมใีบอนุญาตใินการปรงุปลาปักเป้าอกีดว้ย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหากลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอิงฟกุโุอกะ นําทา่นชอ้ปปิ�งยา่นการคา้ที�มชี ื�อเสยีง ณ เท็นจนิ เพลดิเพลนิกบัการ

จับจา่ยซื�อของที�ระลกึอยา่งจใุจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และเครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับ

วัยรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆอกีมากมาย 

คํ�า อสิระรบัประทานอาหาคํ�าตามอธัยาศยั 

วนัที�6 เมอืงฟุคโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ เพื�อเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

11.35น.  นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 649 

14.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

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

โปรแกรม : SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6D4N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

13 – 18 กันยายน 2561 53,900 50,900 50,900 45,900 32,600 8,900 

27 ก.ย. – 02 ต. ค. 2561 53,900 50,900 50,900 45,900 32,600 8,900 

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

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 



 

   
   

  
 
 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4 การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั �งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�นั�ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ   หรอื คา่ทวัร ์

ท ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ



 

   
   

  
 
 

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อเป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

 



 

   
   

  
 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 



 

   
   

  
 
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�

ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอเอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี�ทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางที�จะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวที�สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยื�นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ี�ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ�มเตมิ 

เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ�ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ�ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื�นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั�น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ�ม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริ�น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั �งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชื�อบรษัิทที�ทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั�น ถา่ยเอกสาร

ตั �งแต ่หนา้ชื�อ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ที�ปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีที�เลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั �งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี�ปุ่ น ***Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั �งนี�เพื�อประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ที�นี�**  

**หากยื�นเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ื�นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีที�มกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยื�นวซีา่อกีครั �งจะ 

   ไมส่ามารถยื�นไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันที�ถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญี�ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 



 

   
   

  
 
 

 


