
 

 
 

 

 
 

 

 

 

            

 

** ชม "ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ” 1ในมรดกโลกของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเสาโทริอิอยูก่ลางทะเลสาบ 

** นาํท่านยอ้นลาํลึกสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ี “เมอืงฮิโรชิม่า” พร้อมชมสวนสันติภาพ 

** เยอืน “ปราสาทฮิเมจ”ิ มรดกโลกท่ีมีอายยุาวนานกว่า 400 ปี 

** ชมบรรยากาศ “ถนนกางเกงยีนส์” ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกท่ีเมืองโคจิม่า 

** นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “นํ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” ณ “วดัคโิยมสึิ” 

** นัง่รถไฟสายโรแมนติก “SAGANO TRAN” ท่ามกลางป่าเขาและลาํธารอนัสวยงาม 

** บริการท่านดว้ยนํา้ดืม่ทีญ่ีปุ่่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง   29 กนัยายน - 4 ตุลาคม 2559 

     18-23 ตุลาคม 2559 (วนัปิยะมหาราช) 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองต๋ัวค่ะ) 

 

 

 



 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฟุคุโอกะ  

21.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสารขาออก) เพือ่เตรียมตวัเดินทาง นาํท่านผา่นขั้นตอนการ

เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ที่ 2 เคาน์เตอร์ D 

 

วนัทีส่อง  ฟุคุโอกะ - สะพานคนิไตเคยีว - เกาะมยิาจม่ิา - ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ - ย่านโอโคโนมมูิระ 

00.50 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648  

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นําทุกท่านเดินทางชม “สะพานคินไตเคียว” เป็นสะพานที่ทอดขา้มแม่นํ้ านิชิกิ เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมี

ช่ือเสียงที่สุดในเมืองน้ี มีรูปร่างเป็นเอกลกัษณ์ สะพานแห่งน้ีมีความสวยงามตลอดทั้งปีเป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวย

ที่สุดของญี่ปุ่ น  

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เกาะมิยาจิม่า” นับเป็นเกาะศกัด์ิสิทธิ เพราะเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจา้และวดัชินโต

สาํคญัๆ หลายแห่ง คนญี่ปุ่ นเช่ือกันว่าเขามิเซ็ง ภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะเป็นที่อยูข่องพระเจา้ด้วย นาํท่านชม “ศาล

เจ้าอิสึคุชิมะ” เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตท่ีสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษท่ี 16 โดยผูท้รงอิทธิพลในยคุนั้นอยา่งไทระ 

โนะ คิโยโมริ ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจาํจงัหวดัฮิโรชิม่าที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1996 ความโดดเด่นของศาลเจา้อิสึคุชิมะแห่งเกาะมิยาจิม่า คือส่วนของประตูโทริ

อิสีแดงที่ตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเล ส่วนตวัศาลเจา้หลกัสร้างไดแ้ข็งแรงแบบไร้ตะปูตอก ถูกสร้างให้ยืน่ออกไปใน

ทะเลเช่นกนัในช่วงเวลาที่นํ้ าทะเลหนุนสูง เวลานัง่เรือมาใกล้ๆ  จะสามารถมองเห็นเสมือนหน่ึงวา่ตวัศาลเจา้อิสึคุชิมะ

กบัประตูโทริอิสีแดงขนาดยกัษล์อยอยูเ่หนือทอ้งทะเลจริงๆ ส่วนในช่วงเวลานํ้ าลด นกัท่องเที่ยวก็สามารถเดินเขา้ไป

ชมฐานประตูโทริอิน้ีไดด้ว้ย  

จากนั้นนาํท่านสู่ “โอโคโนมิมูระ (Okonomimura Hiroshima)” หรือหมู่บา้นโอโค

โนมิยากิ ยา่น Hondori ถนนชอ้ปป้ิง เป็นตึกส่ีชั้นที่ดา้นในประกอบดว้ยร้านทาํโอโค

โนยมิากิสไตลฮิ์โรชิม่าอนัเป็นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่ นถึง 25 ร้าน เวลาทานสามารถนั่ง

ที่หนา้เคาเตอร์ที่จะมีกระทะเหล็กแบนๆขนาดใหญ่วางเรียงอยูด่า้นหนา้ โดยจะมีเชฟ

เป็นคนเตรียมวตัถุดิบและปรุงใหท้ี่หนา้ของท่าน 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ หมู่บ้านโอโคโนมิยากิ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 

 พกัที่ MIYAJIMA CORAL HOTEL OR COMFORT HIOSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



 

   
 

วนัทีส่าม อะตอมมคิบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - เมอืงโคจม่ิา - ถนนโคจม่ิา ยนีส์ - เมอืงเก่าคุราชิก ิ- 

  ห้างมติซุย เอ้าท์เลต็ - ออนเซ็น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “อะตอมมิคบอมบ์โดม” ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าโมโตยะสึ 

เป็นอาคารรที่ ก่อสร้างด้วยความแข็งแรงและทันสมัยท่ีสุดในสมัย

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ปัจจุบนัอาคารหลงัน้ีถูกองคก์ารยเูนสโกข้ึ้นทะเบียน

ไวเ้ป็นมรดกโลก เพือ่ใหเ้ป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงความน่าสะพรึงกลวัของ

ระเบิดปรมาณู เป็นสัญลกัษณ์แห่งสันติภาพของของโลก จากนั้นนาํท่าน

ระลึกถึงเหตุการณ์ในประวิศาสตร์ยงั “สวนสันติภาพ” ที่สร้างขึ้นเพื่อ

รําลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่เรียกกนัว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพื่อรําลึกถึงสันติภาพและความ

โหดร้ายของสงครามในคร้ังนั้น และชม “พพิธิภณัฑส์งคราม” ที่จดัแสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตี

ทางอากาศในสมยัสงครามโลกคร้ังที่สองโดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นจุดศูนยก์ลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหักพงั

และเคร่ืองใชบ้างช้ินยงัคงอนุรักษไ์วใ้หค้นรุ่นหลงัได ้ดูเป็นอนุสรณ์ นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโคจิม่า” เป็นเมืองเล็กๆ

ที่ติดทะเลเซโตะ มีช่ือเสียงเก่ียวกบัผา้เดนิมและกางเกงยนีส์ไปไกลทัว่โลกว่าเป็นแหล่งผลิตผา้ยนีส์ระดบัพรีเม่ียม ที่

คงกรรมวธีิการผลิตแบบดั้งเดิมสมยัโบราณเอาไว ้นาํท่านชม “ถนนโคจิม่ายีนส์” หรือ Jean Street จะเป็นถนนเส้นที่

รวมเอาแบรนด์ของกางเกงยีนส์ที่ผลิตในเมืองโคจิมะมารวมกันไวท่ี้ถนนเส้นเดียว เช่นแบรนด์ Iron Heart, 

Momotaro และ Pure Blue Japan  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองเก่าคุราชิกิ” เป็นย่านเมืองเก่า ท่ีทอ้ง

ถนนที่เรียงรายไปดว้ยบา้นโคมินกะ (บา้นญี่ปุ่ นโบราณ) กาํแพงสีขาว 

และ ตน้หลิวน้อยใหญ่ใกลค้ลองคุราชิกิ ซ่ึงไดรั้บรางวลัสองดาวจาก 

"มิชลินกรีนไกด์" ในการจดัอับดบัสถานที่น่าท่องเที่ย คุราชิกิเคยเป็น

ศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัเป็นยา่นที่

อบอวลไปดว้ยกล่ินอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข และกลมกลืน อยา่งสมบูรณ์ ที่ ผูม้าเยอืนจะไดส้ัมผสับรรยากาศ



 
แบบตะวนัตกที่ผสานกบัวถีิชีวติแบบญี่ปุ่ นไดอ้ยา่งลงตวั ท่านสามารถชม ย่านไอวี่แสควร์ ซ่ึงอดีตเคยโรงงานทอผา้ที่

สร้างด้วยอิฐแดง นํามาบูรณะตกแต่ขึ้นใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อน อีกทั้งยงัเป็นพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน, 

ร้านอาหาร, และโรงแรม นาํท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั

จากทัว่โลก พร้อมดว้ยสินคา้สาํหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทัว่ไป 

อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 พกัที่ SHIMODEN BOVOYAGE HOTEL OR DAIMOND SETOUCHI MARINE HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความ

เม่ือยลา้ การอาบนํ้าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบ

การเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

      
 

วนัทีส่ี่  ปราสาทฮิเมจ ิ- เมอืงโกเบ - พพิธิภณัฑ์สาเก - ย่านไชน่าทาวน์ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทฮิเมจิ” มีประวติัศาสตร์ก่อตั้งกวา่ 400 ปีซ่ึงนบัเป็นปราสาทที่คงสภาพเดิมที่สุดใน

ญี่ปุ่ นและไดรั้บการประเมินอยา่งสูงจากทัว่โลก ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกเป็นคร้ังแรกของ

ประเทศญี่ปุ่ นในปี 1993 สร้างทิวทศัน์ที่งดงามดว้ยความสง่างามของปูนขาวซ่ึงไดรั้บการเปรียบเปรยให้เป็นนก

กระยางซ่ึงบางทีถูกเรียกว่า“ปราสาทนกกระยางขาว” นาํท่านเดินทางไปยงั “เมืองโกเบ” เพื่อไปชม “พิพิธภัณฑ์

สาเก” สาเกเมืองโกเบมีช่ือเสียงมาก เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีอากาศดี นํ้ าสะอาด และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่งปลูก

ขา้วที่มีคุณภาพ ทาํให้โกเบสามารถผลิตเหลา้สาเกรสชาติเยีย่ม ชมอุปกรณ์การทาํสาเกยคุโบราณและกรรมวิธีการ

ผลิตที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ให้ท่านได้ล้ิมลองเหล้าสาเกชั้นเลิศของญี่ปุ่ นที่มีรสชาติเฉพาะสูตรที่

แตกต่างกนัและชมผลิตภณัฑต์่างๆ ที่ทาํมาจากสาเก 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางสู่ ชม “ย่านไชน่าทาวน์” ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในญี่ปุ่ น ซ่ึงสามารถดาํรงวิถีชีวิตแบบ

ดั้งเดิม ผสมผสานกับวฒันธรรมสมัยใหม่ได้อยา่งลงตวั ท่านจะได้พบสินคา้มากมาย อาทิ ของแห้งจากเมืองจีน, 

สมุนไพรจีน, อาหารกินเล่น, ขนม, ภตัตาคารอาหารจีน, ร้านจาํหน่ายสินคา้เสือผา้แบบเมืองจีน ให้ท่านไดเ้ลือกชม



 
และเลือกซ้ือกันอย่างมากมาย นําท่านเดินทางสู่  "โกเบ ฮาเบอร์แลนด์" เป็นแหล่งบันเทิงของย่านน้ี  ซ่ึงมี

หา้งสรรพสินคา้ที่สร้างดว้ยโมเสค โดยหนัหนา้ออกทะเลขา้งๆ มีสวนโมเสคขนาดยอ่ม รวมถึงภตัตาคาร เร็งกา้ โซโก ้

หา้งสรรพสินคา้โกเบ ฮนัเคียวและโปรมีน่า โกเบช็อปป้ิงมอลล ์และแหล่งช็อปป้ิง ร้านอาหาร โรงภาพยนต ์และอ่ืนๆ

มากมาย และมีริมฝ่ังเช่ือมต่อไปถึงสวนมาริเคนได้ สามารถล่องเรือจากสถานีท่าเรือนากะชูโอ และท่าเรืออ่ืนๆ 

ออกไปชมสะพานอาคาชิไกเคียว อีกทั้งทิวทศัน์ของตวัเมืองโกเบยามที่มองเขา้มาจากทอ้งทะเลนั้นเป็นภาพที่น่าต่ืน

ตาอยา่งยิง่ 

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  

 พกัที่ HOTEL CROWN PALAIS KOBE OR KOBE SEISHIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีห้่า เมอืงอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคยีว - ออิอนพลาซ่า - 

  วดัคโิยมสึิ(วดันํา้ใส) - ย่านชินไซบาชิ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผสักบั “รถไฟสายโรแมนติก ( Sagano Romantic Train )” 

เสน่ห์ของรถไฟเก่าน้ี มีมุมมองที่น่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มความงามของแม่นํ้ า Arashiyama 

และ Kameoka  สายลมและแสงแดดผ่านภูเขา หุบเขา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติกตลอดทาง  **ในกรณีรถไฟซา

กาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปน่ังรถไฟ JR ท้องถิ่นแทน** 

จากนั้นนาํท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหม่ืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่(Bamboo 

Groves)” เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆที่ตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาไดย้าก ยิง่

ถา้ช่วงไหนที่มีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมาพร้อมกนัก็

จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองท่ีทาํมาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้า

ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ 

ซ่ึงอยูร่ะหว่างสองขา้งทาง ก่อนที่เราจะนาํท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า 

“Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสญัลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่

เร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ้ าท่ีทั้งสองฝ่ัง เป็น

บริเวณที่ชาวญี่ปุ่ นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี (ข้ึนอยู่



 
กับสภาพอากาศ) จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่ น 

ผลไม ้และอาหารนานาชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

จากนั้นนาํท่านชม “วัดคโิยมิสึ” วดัที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใชท้่อนซุงนาํมาวางเรียงกนัและไดรั้บการยกยอ่งให้

เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง นมัสการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” ที่เช่ือว่าเม่ือด่ืมแล้วจะประสบ

ความสาํเร็จสามดา้นคือ “สุขภาพ อายยุนืยาวและความสาํเร็จดา้นการศึกษา” ชมบรรยากาศภายในวัดที่เต็มไปด้วย

ใบไม้เปลี่ยนสี (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ)  เป็นฉากหลงัที่สวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยา่งยิง่ อิสระกบัการ

เลือกซ้ือของที่ระลึกบนถนนสาย “กานํ้าชา” อาทิเช่นเคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่ น พวงกุญแจ พดัญี่ปุ่ น

ลายซากุระ ก็สามารถหาซ้ือที่น่ีไดเ้ช่นกนั 

นาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไร้ชีดจาํกดับนถนน

ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้

เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองสาํอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและ

ชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินโอซาก้า” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  

  
 

วนัทีห่ก สนามบินคนัไซ - กรุงเทพฯ 

00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673  

04.20 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 
 
 
 
 



 

เดนิทาง  29 กนัยายน - 4 ตุลาคม 2559 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -11,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

 

เดนิทาง  18-23 ตุลาคม 2559 (วนัปิยะมหาราช) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 47,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  45,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -17,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

 

 

 

 



 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 5/7/2559) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 

o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 

o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท 

o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้
เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่นได ้15 วนั 
(หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  
o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 
o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  
o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
คาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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