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 JAPAN SKI KYUSHU HIROSHIMA  
6 วนั 4 คืน 

 สายการบินไทย BY TG 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง  10-15 มกรำคม 2563 

 24-29 มกรำคม 2563 

 7-12 กมุภำพนัธ ์2563 

 21-26 กมุภำพนัธ ์2563 

 6-11 มีนำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่ำ เชำ้ เท่ียง เยน็ 

1 กรงุเทพฯ – สนำมบินฟคุโุอกะ  - - -  

2 สนำมบินฟคุโุอกะ – ศำลเจำ้ดำไซฟ ุ–  

นัง่กระเชำ้ชมเมืองเบบป ุ– หม ู่บำ้นยฟูอิูน- ออนเซ็น  

-  

 

BEPPU WAN HOTEL 

หรอืเทียบเท่ำ 

3 ปรำสำทนำคทัสึ – วดัรรุโิคจิ – สะพำนคินไตเคียว  

เมืองฮิโรชิม่ำ 

 

  - HIROSHIMA PRINCE 

HOTEL 

หรอืเทียบเท่ำ 

4 เกำะมิยำจิม่ำ – อิทสึคชิุม่ำ – อะตอมมิคบอมบ ์–  

สวนสนัติภำพ – ชอ้ปป้ิง - ออนเซ็น 

 

 
  

SHIMODEN ROYAL 

HOTEL  

หรอืเทียบเท่ำ 

5 เมืองครุำชิกิ – ปรำสำทฮิเมจิ – ภเูขำรอ๊คโกะ –  

สโนวพ์ำรค์ (เลน่สกี) - โกเบ พอรต์ทำวเวอร ์ 

– ฮำรเ์บอรแ์ลนด ์– โอซำกำ้  

  - DAIWA 

SHINSAIBASHI 

HOTEL   

หรอืเทียบเท่ำ 

6 อิสระชอ้ปป้ิงในเมืองโอซำกำ้ – อิออน –  

 สนำมบินคนัไซ – กรงุเทพฯ  

 - -  



 22.00 น.          กรุ๊ปทัวรพ์รอ้มกันท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร  

  เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 00.50 น.          เหิรฟ้ำส ูป่ระเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 

08.00 น.  เดินทางถึง สนำมบินฟคุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร 

 เดินทางสู ่ศำลเจำ้ดำไซฟ ุซ่ึงสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนกัปราชญ ์มิจิซา

เนะ สงุาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่ท่ีมีผูค้นหลัง่ไหลไปสกัการะกนัอย่างเนืองแนน่ รอบบริเวณ

ท่านจะตื่นตากับตน้บ๊วยกว่า 6,000 ตน้ ซ่ึงหาดท่ีูไหนไม่ได ้ ระหว่างทางเดินไปศาลเจา้

สองขา้งทางจะมีรา้นขายขนม อาหาร ของท่ีระลึกมากมาย ขนมขึ้นชื่อท่ีหา้มพลาดเมื่อ

มาดาไซฟุก็คือ ขนมโมจิย่างไสถ้ัว่แดงรอ้นๆจากเตา หรือเรียกว่า “Umegae-Mochi” รา้น

ส่วนใหญ่ท่ีนี่จะท ากันสดๆ ป้ันเสร็จก็เอามาย่างใหเ้รากันกันเลย ใหก้ินทันทีจะอร่อยท่ีสดุ 

กรอบนอกนุม่ใน 

 

         เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

น ำท่ำนนั่งกระเช้ำเบปปุ สู่ยอดเขาทสึร ุมิ  (ระดับความสูง 1375 เมตรเหนือ  
ระดบัน า้ทะเล) โดยเป็นกระเชา้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่นตะวันตกดว้ยความจผุูโ้ดยสาร

สงูสดุถึง 101 คน  วิวดา้นบนสดุยอดถึงขนาดไดร้บัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 31 ทัศนียภาพอัน

งดงามในญ่ีปุ่น ท่ีประกาศโดย CNN รายการขา่วของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2015 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนำมบินฟคุโุอกะ - - - 

วนัท่ีสอง สนำมบินฟคุโุอกะ – ศำลเจำ้ดำไซฟ ุ–  

นัง่กระเชำ้ชมเมืองเบบป ุ– หมู่บำ้นยฟูอิูน- ออนเซ็น 

- เท่ีย

ง 

เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


เลยทีเดียว เราสามารถชมอ่าวเบปปุ อาคารบา้นเรือนของเมืองเบปปุ และตน้ไม้-ดอกไม ้

4 ฤดกูาลไดต้ลอดทัง้ปี 

บนยอดภเูขาทสึรมุิ ท่านจะไดเ้ห็นเสาโทริอิสีแดง เชื่อกันว่าเป็นท่ีสิงสถิตของเทพเจา้มา

ตั้งแต่สมัยก่อน แมใ้นปัจจบุันก็ยังคงสักการะบูชาเทพเจา้หลายองค์บนยอดเขาแห่งนี ้

และไฮไลทท่ี์หา้มพลาดบนยอดเขาแห่งนี้เลยก็คือ “จดุชมวิว” ท่ีสามารถชมอ่าวเบปปุได ้

อย่างสวยงามเต็มตา 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นยฟุอิุน หรือหมู่บา้นโออิตะ เพ่ือชม “หมู่บา้นมินเงมรุะ” ซ่ึง

หมูบ่า้นแห่งนีถื้อไดว่้าเป็นตน้ 

ก าเนิดของผลิตภณัฑโ์อทอป “ISSON IPPIN” เป็นท่ีแรกในประเทศญ่ีปุ่น ใหท้่านไดช้มการ

สาธิตการท ากระดาษสา และ 

ผลิตภณัฑต์า่ง ๆ 

 น ำท่ำนส ูท่ี่พกั โรงแรม BEPPU WAN ROYAL  HOTEL หรอืเทยบีเท่ำ 

          ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

    น ำท่ำนอำบน ้ำแรส่ปำรสีอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรยีกว่ำ“ออนเซ็น” 

    เพ่ือสขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 

 

  



เชำ้           รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ชม ปรำสำทนำคสัสึ เป็นปราสาทท่ีตัง้อยู่ในจังหวัดโออิตะ ถกูสรา้งในสมยัไดเมียวโดย  

Kuroda Kanbe ในกองทพัของ 

Toyotomi ปราสาทฝัง่หนึ่งลอ้มดว้ยทะเล อีกฝัง่มีวัดจ านวนมากท่ีคอยปกป้องปราสาท 

หลงัจากนัน้ปราสาทไดถ้กู 

ท าลายเมื่อปีค.ศ.1877 จนกระทัง่ถึงปีค.ศ. 1964 จึงจะไดร้ับการบรูณะอย่างสมบรูณ์

โดยใชก้ารออกแบบของเดิม ปัจจบุันปราสาทมีขนาด 5 ชั้น โดยเป็นของเอกชนและมี

พิพิธภณัฑส์วย ๆ ท่ีมีวัตถโุบราณ เกราะ และดาบคาตานะ 

อีกทัง้ยงัมีจดุชมวิวที่ยอดปราสาทอีกดว้ย 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

วดัรรูโิคจิ เป็นวัดของศาสนาพธุในเมืองยามากจิู สมบัติของชาติท่ีร ูจ้ักกนัดีในเมืองนี้ คือ 

เจดียห์า้ชัน้ ซ่ึงสรา้งขึ้นในปี 1442 นบัเป็นเจดียท่ี์ติดอันดบั 1 ใน 3 เจดียท่ี์ย่ิงใหญ่และ  
สวยงามท่ีสดุในญ่ีปุ่น 

 

น าเดินทางสู่ เมืองอิวาคนุิ เย่ียมชมความงามของ 

สะพำนคินไตเคียว สะพานไม ้5 โคง้ 1 ใน 3 สะพาน

ท่ีสวยงามท่ีสดุในญ่ีปุ่น สรา้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 

2216 แต่พังทลายลงในปีตอ่มา จึงไดม้ีการสรา้งขึ้น

ใหมแ่ละอยู่มายาวนานกว่า 270 ปีจนกระทัง่ถึง พ.ศ. 

2493 สะพานแห่งนีไ้ดพ้งัทลายเพราะถกูพายไุตฝุ่้นคิจิยะพดัท าลาย ชาวอิวาคนุเิลยพรอ้ม

ใจกนัสรา้งสะพานขึน้มาใหมอี่กครัง้ตามรปูแบบเดิม 

    น าท่านสู่เมืองฮิโรชิม่ำ 

        ค ่ำ   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

น ำท่ำนส ูท่ี่พกั โรงแรม HIROSHIMA PRINCE  HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

 

 

เชำ้           รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ใหท้่านนัง่เฟอรร่ี์เพ่ือขา้มสู่ เกำะมิยำจิม่ำ สถานท่ีท่ีไดร้ับยก

ย่องว่ามีทิวทศันส์วยท่ีสดุ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น และประตู

สีแดงกลางน า้ “โอโทริอิ” อนัเลื่องชื่อ 

น าท่านสกัการะ ศำลเจำ้อิทซึกชิุม่ำ ศาลเจา้ศักดิ์สิทธ์ิ

ท่ีสรา้งคร่อมทั้งบนบกและในทะเล สันนิษฐานว่าสรา้ง

ขึ้นในปี พ.ศ. 1136 เพ่ือบชูาเทวีแห่งทอ้งทะเลซ่ึงเป็น

ธิดาสามองค ์ ของอะมะเทระสเุทวี ในขณะท่ีน า้ขึ้นเต็มท่ี

วนัท่ีสำม ปรำสำทนำคทัสึ – วดัรรุโิคจิ – สะพำนคินไตเคียว  

เมืองฮิโรชิม่ำ 

เชำ้ เท่ีย

ง 

เยน็ 

วนัท่ีสี่ เกำะมิยำจิม่ำ – อิทสึคชิุม่ำ – อะตอมมิคบอมบ ์–  

สวนสนัติภำพ – ชอ้ปป้ิง - ออนเซ็น 

เชำ้ เท่ีย

ง 

เยน็ 



นัน้ศาลเจา้จะเหมือนเรือขนาดยักษท่ี์ลอยน า้อยู่ ศาลเจา้แห่งนี้ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 และรฐับาลญ่ีปุ่นไดย้กานะใหเ้ป็นสมบตัปิระจ าชาต ิ 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่ำ เมืองท่ีถกู

ท าลายในสมัยสงครามโลกครั้ง ท่ี  2 เ ท่ียวชม 

อะตอมมิคบอมบ์ โดม  ส วนสันติภ าพ  แล ะ 

พิ พิธภัณฑ์สงคราม ซ่ึง เ ป็นสถานท่ีแสดงซาก

คอนกรีตท่ีเหลือจากการถกูระเบิด โจมตีทางอากาศ 

เป็นสถานท่ีเป็นจดุศนูย์กลางระเบิด ท่ีโดนถล่ม ณ 

วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซ่ึงสถานท่ีแห่งนี ้ไดร้บัการขึ้นทะเบียนจากองคก์าร UNESCO ให้

เป็นมรดกโลก 

สวนสนัติภำพฮิโรชิม่ำ Hiroshima Peace Park ตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า

(Hiroshima) นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีกิน

พ้ืนท่ีมากถึง120,00 ตารางกิโลเมตร  เลยล่ะค่ะ เรียก

ไดว่้าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีแขกไปใคร

มาเยือนเมืองฮิโรชิม่าจะตอ้งมาท่ีนี่ดซูักครั้ง ไม่ใช่แค่จะ

มี เพียงสวนเปล่าๆนะคะ แต่ท่ีนี่ยังจะมีส่วนท่ีเป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ีเปิดใหน้ักท่องเท่ียวทัว่ไปสามารถเขา้ไป

เย่ียมชมภายในไดอี้กต่างหาก จดุท่ีเป็นเสมือนไฮไลท์

ของสวนแห่งนีน้ัน้นัน่ก็คือ ตกึ A-Bomb Dome เป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัมากๆของของสวน

สันติภาพแห่งนี้เลยทีเดียว เพราะเป็นสิ่งท่ีเหลืออยู่ของอาคารกรมอตุสาหกรรมของ

จังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดไดก้ลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารท่ียังเหลือรอดมาไดแ้ละ

ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

อิสระชอ้ปป้ิงในเมืองฮิโรชิม่ำ 

น ำท่ำนเขำ้ส ูท่ี่พกัโรงแรม SHIMODEN ROYAL HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

ค ่ำ                         รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม                          

น ำท่ำนอำบน ้ำแรส่ปำรสีอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรียกว่ำ “ออนเซ็น”  

เพ่ือสขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เชำ้           รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองครุะชิกิ เป็นเมืองหนึ่งท่ีอยู่ในจังหวัดโอะกายะมะ ตัง้อยู่บนชายฝัง่  
แมน่ า้ทะกะฮะชิ (Takahashi River) และทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ซ่ึงอยู่ในภมูิภาคโชโกะก ุ

(Chugoku) ท่ีอยู่ส่วนปลายสดุของเกาะฮอนช ู(Honshu) สิ่งท่ีเป็นจดุเด่นของภมูิภาคของ

เมืองในแถบนี้ จะมีความสวยงามและเงียบสงบ ซ่ึงนี่เองยังคงท าใหม้ีกลิ่นอายของความ

เป็นญ่ีปุ่นแบบ  โบราณดัง้เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

ปรำสำทฮิเมจิ(Himeji Castle) ตัง้อยู่ท่ีเมืองฮิเมจิในจังหวัดเฮียวโงะ นบัเป็นปราสาท

ดั้งเดิมท่ีเหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่งในญ่ีปุ่น ย่ิง

ภายหลังปราสาทฮิเมจิเพ่ิงจะผ่านการรีโนเวทครั้ง

ใหญ่มาเมื่อปี 2015 ท าใหส้ภาพของปราสาทตอนนี้

สวยงามและสมบรณู์มากย่ิงขึ้นไปอีก จนไดร้ับการ

ยอมรับว่าเป็นปราสาทท่ีย่ิงใหญ่และสวยงามมาก

ท่ีสดุแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่นเลยทีเดียวค่ะ อีกทั้งยังไดร้ับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้และเป็น 1 

ใน 4  ปราสาทท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นร่วมกับปราสาทอีกสามแห่งอย่าง 

Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) เห็นจากการไดร้ับการการันตีทั้ง

ระดับประเทศไปจนถึงระดับสากลนี่บอกไดเ้ลยว่าปราสาทแห่งนี้ตอ้งไม่มีค าว่าธรรมดา

อย่างแนน่อน 

 

  เมืองโกเบ น าท่าน สนกุกบักิจกรรมลำนสกี ณ ยอดเขำร็อคโคใหท้่านไดส้นกุกับ

กิจกรรมฤดหูนาวมากมายใหท้่านไดส้นกุกนัแบบเต็มอ่ิม อาทิ กระดานเลื่อน Sledge ไถล

ลงจากเนนิหิมะ และกิจกรรมณลานสกีอีกมกมาย 

  (หมำยเหต.ุ. ค่ำกิจกรรมทกุชนิดท่ีลำนสกี  ไม่รวมอย ูใ่นค่ำทวัร)์ 

วนัท่ีหำ้ เมืองครุำชิกิ – ปรำสำทฮิเมจิ – ภเูขำรอ๊คโกะ –  

สโนวพ์ำรค์ (เลน่สกี) - โกเบ พอรต์ทำวเวอร ์ 

– ฮำรเ์บอรแ์ลนด ์– โอซำกำ้ 

เชำ้ เท่ีย

ง 

- 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjuqtG82rPhAhUHPI8KHf-MDbYQjRx6BAgBEAU&url=https://allabout-japan.com/th/article/5747/&psig=AOvVaw3dJU5NW1DwSjvF0OUO4VKY&ust=1554373447983654


 

น าท่านถ่ายรปูดา้นล่าง หอคอยแห่งโกเบ หรือ โกเบ พอตทำวเวอร ์(Kobe Port 

Tower)  เป็นสัญญลักษณ์ท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองโกเบ เป็นอาคารชมวิวสีแดงตัง้อยู่

ริมทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบเกลียวเลียนแบบรปูทรงของกลองยาวของญ่ีปุ่น และยัง

เป็นอาคารแรกของโลกท่ีมีรปูทรงแบบท่อ(Pipe Structure)อีกดว้ยโกเบ พอตทาวเวอรส์งู  

108 เมตร  

ยำ่นโกเบฮำรเ์บอรแ์ลนด(์Kobe Harborland) ตัง้อยู่ท่ีบริเวณท่าเรือโกเบ นบัเป็นย่านท่ี

รวมทั้งแหล่งช็อปป้ิงและความบันเทิงท่ีหลากหลายท่ีโด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้เลย 

เรียกไดว่้าสามารถช็อปป้ิงแบบชิลๆไดอ้ย่างสบายๆ เพราะมีทั้งรา้นกาแฟ รา้นอาหาร 

รา้นคา้ และสวนสนกุ ซ่ึงเป็นจดุนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง ช่วงช่วงเย็นจะย่ิงคนเยอะ

เพราะบรรยากาศย่านนีน้า่เดินมากเวอร ์โดยสามารถเดินเลน่ตามทางเดินริมน า้เพ่ือชื่นชม

บรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน า้มนั 

น ำท่ำนเดินทำงส ูเ่มืองโอซำกำ้ 

         ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำอิสระตำมอธัยำศยั 

ท่ำนส ูท่ี่พกั โรงแรม DAIWA SHINSAIBASHI HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

 

เชำ้           รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ ย่ำนชินไซบำชิ(Shinsaibashi) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมืองโอซากา้ (Osaka)  

เรียกไดว่้าเป็นย่านยอดสดุฮอตของเหลา่นกัท่องเท่ียวเลยก็ว่าได ้บอกเลยว่าถา้มาโอซากา้

แลว้ไม่มาเท่ียวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่านศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ของเมืองโอซากา้และภมูิภาคคนัไซทีเดียว แถมยังมีแลนดม์ารก์ของเมืองอย่างเจา้ป้ายกลู

ลิ โกะอยู่ ท่ีย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายช้อปป้ิงสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานี

รถไฟนมับะ(Namba) และสถานีรถไฟชินไซบาชิ(Shinsaibashi Station) เป็นรวบรวมแหล่ง

บนัเทิงตา่งๆ รา้นอาหาร และหา้งสรรพสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ๊ปกนัอย่างจใุจ 

       เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนัอิสระตำมอธัยำศยั 

จนไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ หำ้งจสัโก ้อิออน อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของฝาก สินคา้ และ  
ผลิตภัณฑ์ทอ้งถ่ิน  ของเมืองฮอกไกโด หา้งสรรพสินคา้ชื่อดังหา้งอิออน แหล่งใหญ่

รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลือกซ้ือ อาทิ เสื้อผา้แฟชัน่น าสมัย กระเป๋า 

รองเทา้ เคร่ืองส าอาง ของท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก

มากมาย เป็นตน้ 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินคนัไซ 

   17.25 น.  ออกเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย  เที่ยวบินท่ี TG 673 

   22.00 น.                    เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ

ประทบัใจ 

 
 

วนัท่ีหก อิสระชอ้ปป้ิงในเมืองโอซำกำ้ – อิออน –  

 สนำมบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 

เชำ้ - - 



อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลด 
ผู้ใหญ่ / เด็ก 

10-15 มกรำคม 63 55,900 52,900 49,900 9,900 -13,000 

24-29 มกรำคม 63 55,900 52,900 49,900 9,900 -13,000 

7-12 กมุภำพนัธ ์63 55,900 52,900 49,900 9,900 -13,000 

21-26 กมุภำพนัธ ์63 55,900 52,900 49,900 9,900 -13,000 

6-11 มีนำคม 63 55,900 52,900 49,900 9,900 -13,000 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่2 ม.ิย. 2562  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 



 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท    
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั     หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ านวนเต็มทั้งหมด 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 *** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 หอ้งพกัญ่ีปุ่นมีขนาดเล็ก และจ านวนห้องพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสิทธ์ิกรณีหากท่านรีเควชหอ้งพกัแลว้ และ
อาจไม่ไดต้ามท่ีท่านตอ้งการ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 
 
 



หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
5. ท่านใดมีไฟลบิ์นภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหท้างบริษทัราบล่วงหนา้ในวนัจองทวัร์ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ในทุกกรณี 
6. การบริการของรถบสัน าเท่ียวตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านั้น อาทิเช่น 

เร่ิมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ตอ้งถึงโรงแรมเรียบร้อยแลว้) การใหบ้ริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ่มเวลาการใชร้ถบสัได ้
ทั้งน้ีมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั้นๆ
เป็นหลกั 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บ 
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของ
โรงแรม วา่จะมีหอ้งพกัใหท้่านเปล่ียนไดห้รือไม่ ซ่ึงทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนด 
ไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั 



ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้
 

  

โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้าพาสปอร์ตส าหรับประทบัตราเข้าออกประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอร์ตของท่านล่วงหน้า และหากเกดิปัญหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตุใดๆ กต็าม  

ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
 
 
 

 

 

 

 



 


