
 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMAGUCHI 

PLUS NORTH 

KYUSHU 

6D4N BY  

การบนิไทย 
 

18-23 ตลุาคม 2561  52,900.- 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 สนามบนิฟุคโุอกะ-พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชโิมโนเซก-ิตลาดปลาคาราโตะ 

เมอืงยามากจุ-ิศาลเจา้โมโตโนะซมุอินิาร-ิแชอ่อนเซน 

√ √ √ HAGI GRAND  

OR SIMILAR ♨ 

3 ชมถ า้หนิปูนอากโิยชโิด-วดัรรูโิคจ-ิสวนโกซนั-เมอืงเบปปุ 

บ่อน า้รอ้น 3 บ่อ-แชอ่อนเซน 

√ √ √ BEPPU ONSEN 

OR SIMILAR ♨ 

4 หมู่บา้นยฟูุอนิ-เมอืงซากะ-ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร-ิเมอืงนางาซาก ิ 

ขึน้กระเชา้ชมววิภเูขาอนิาสะ 

√ √ √ NAGASAKI 

WASHINGTON 

5 พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก-ิสวนสนัตภิาพ-เมอืงฟุคโุอกะ  

ศาลเจา้ดาไซฟ-ุชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ                  

√ √ X CANAL CITY 

HAKATA 

6 สนามบนิฟุคโุอกะ-กรงุเทพฯ √    
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พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชโิมโนเซก ิ/ ศาลเจา้โมโตโนะซมุอินิาร ิ/ ชมถ า้อากโิยชโิด 

วดัรรูโิคจ ิ/ เบปป ุ/ หมู่บา้นยูฟุอนิ / นางาซาก-ิขึน้กระเชา้เขาอนิาสะ 

ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ/ ดาไซฟุ / ย่านเท็นจนิ / ออนเซน 2 คนื / อสิระ 1 มือ้ / รวมทปิ 

 

วนัทีห่น่ึง:   กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง:     สนามบนิฟุคโุอกะ – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าชโิมโนเซก ิ– ตลาดปลาคาราโตะ 

                   เมอืงยามากุจ ิ– ศาลเจา้โมโตโนะซมุอินิาร ิ– แชอ่อนเซน 
 

00.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 648 สายการบนิไทย   

08.00 น. ถงึ สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าชโิมโนเซก ิต ัง้อยูต่ดิกบัชอ่งแคบคนั

ม่อน มทีัง้หมด 4 ช ัน้ มกีารรวบรวมปลาปักเป้ากวา่ 100 ชนิด

จากทั่วโลก ซ ึง่แตกตา่งจากพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ทีอ่ ืน่ๆ เน่ืองจาก

เมอืงชโิมโนเซกน้ัินเป็นแหลง่เพาะ พนัธุป์ลาปักเป้า นอกจากนี้

ยงัมโีซนสตัวน์ า้อืน่ๆทีห่ลากหลาย จดุทีน่่าสนใจมากอกีจดุหน่ึง

คอื ตูก้ระแสน า้จากชอ่งแคบคนัม่อน ซ ึง่เป็นตูแ้รกในโลกทีม่ี

กระแสน า้ไหลเวยีนอยูต่ลอดเวลา ในสว่นของอโุมงคใ์ตน้ า้ ก็จะ
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ไดเ้ห็นเพนกวนิทีน่่ารกัวา่ยน า้อยูไ่ดอ้ยา่งชดัเจน ช ัน้สองจะพบกบัโลมาแสนรู ้ทีโ่ชวพ่์นฟองอากาศเป็นวงๆ และ

มกีารจดัแสดงโชวค์วามน่ารกัของโลมา และแมวน า้อกีดว้ย 

 

ตลาดปลาคาราโตะ ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดวีา่เป็นตลาดฟุก ุ 

( = ปลาปักเป้า เน่ืองจากเมอืงนีไ้ดข้ึน้ช ือ่วา่เป็นเมอืงของปลา

ปักเป้า ) ซ ึง่เรยีกไดว้า่เป็น "ครวัของชโิมะโนะเซก"ิ เป็นตลาด

ขายสง่ทอ้งถิน่ทีด่ าเนินรปูแบบการขายทีไ่ม่คอ่ยพบเห็นในทีอ่ืน่

ของประเทศ ในวนัศกุร-์วนัเสาร ์ (10:00-15:00) วนัอาทติย ์

และวนัหยดุนักขตัฤกษ ์ (8:00-15:00 น.) จะมกีารจดั 

"อคิอิคิบิะคงัไก" ซ ึง่จะมกีารออกรา้นแผงลอยมอีาหารทะเลสด

ใหมใ่หเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิไม่วา่จะเป็น ซชู ิซาซมิ ิหรอือาหาร

แบบปรงุสกุใหท่้านเลอืกซือ้เลอืกชมิไดเ้ลย 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

 
 

ศาลเจา้โมโตโนสุม ิอนิาร ิ มชี ือ่เสยีงในเร ือ่งเสาโทรอิสิแีดง และยงัเป็นทีรู่จ้กักนัดวีา่มกีลอ่งรบัเงนิบรจิาคสดุ

ทา้ทายใหค้ณุโยนเหรยีญท าบุญอกีดว้ยศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นทีป่ระทบัของดวงวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์ทีแ่ยกออกจาก

ศาลเจา้ Taikodani Inari ในจงัหวดัชมิาเนะ เมือ่ประมาณ 60 ปีกอ่น  เลา่กนัวา่เทพเจา้แปลงกายเป็นสนัุข

จิง้จอกสขีาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหน่ึงเพือ่บอกใหต้ัง้ศาลเจา้ในพืน้ทีนี่ ้จดุทีโ่ดดเดน่น่า

ประทบัใจทีส่ดุของศาลเจา้แห่งนีเ้ห็นจะเป็นเสาโทรอิ ิ123 ตน้ทีต่ ัง้เรยีงรายเป็นระยะทางกวา่ 100 เมตร (328 

ฟุต) นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนนิยมเดนิใตเ้สาโทรอิทิีท่อดยาวคลา้ยอโุมงคพ์ลางอธษิฐานเกีย่วกบัเร ือ่งตา่งๆ เชน่ 

ขอใหป้ระกอบธรุกจิส าเรจ็ ขอใหเ้ดนิทางปลอดภยั เป็นตน้ วา่กนัวา่เทพเจา้สามารถชว่ยใหค้ าขอตา่งๆ เป็นจรงิ

ไดซ้ ึง่รวมไปถงึการขอใหพ้บเนือ้คู ่และการมบีุตร 
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อกีสิง่ทีน่่าประหลาดใจคอื จุดทีต่ ัง้กล่องรบัเงินบรจิาค ซ ึง่ปกตจิะวางไวท้ีพ่ืน้ แตท่ีศ่าลเจา้นีก้ลบัน าไปตดิไว ้

ตรงสว่นบนของเสาโทรอิซิ ึง่ต ัง้อยูห่นา้ทางเขา้ศาลเจา้ วา่กนัวา่หากคณุสามารถโยนเหรยีญลงกลอ่งท าบุญได ้

ค าอธษิฐานของคณุจะเป็นจรงิ 

 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พกั ณ โรงแรม HAGI GRAND TENKU HOTEL    แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีส่าม:     ชมถ า้หนิปูนอากโิยชโิด – วดัรูรโิคจ ิ– สวนโกซนั – เมอืงเบปปุ – บ่อน ้ารอ้น 3 บ่อ  

                    แชอ่อนเซน 

 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ชมถ า้อากโิยชโิด เป็นถ า้หนิปูนทีค่วามยาวประมาณ 9 กโิลเมตร แตจ่ะเปิดใหเ้ขา้ชมเพยีงแค ่1 กโิลเมตร

แรกเท่าน้ัน ภายในถ า้น้ันจะมหีนิปูน หนิงอก หนิยอ้ยในรปูทรงประหลาดแลว้แตธ่รรมชาตจิะรงัสรรคอ์อกมาให ้

ไดช้มและยงัมสีตัวห์ลายชนิดอาศยัอยูด่ว้ย ซ ึง่อณุหภมูใินถ า้นีจ้ะอยูท่ี ่17 °c ตลอดปี อกีทัง้ยงัมแีสงสวา่งที่

เพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้ดนิชมภายในถ า้ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

  

 

 

วดัรูรโิคจ ิ เป็นวดัของศาสนาพุทธในเมอืงยามากจูิ

และเป็นสมบตัขิองชาตทิีรู่จ้กักนัด ีคอื เจดยีห์า้ช ัน้ ซ ึง่

สรา้งขึน้ในปี 1442 นับเป็นเจดยีท์ีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 

เจดยีท์ีย่ิง่ใหญแ่ละสวยงามทีส่ดุในญีปุ่่ น (เจดยีอ์กี 2 

แห่งตัง้อยูท่ี ่วดัโฮรวิจ ิใกลน้ารา และ วดัไดโกจ ิในเกยีว

โต บรเิวณวดัรรูโิคจเิป็นทีต่ ัง้ของสวนโกซนั ซึง่เป็นทีต่ ัง้
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ของอาคารอืน่ๆเชน่ หอ้งโถงใหญ ่โกดงั หอระฆงั และพพิธิภณัฑ ์ขนาดเล็กทีจ่ดัแสดงโมเดลของเจดยีห์า้ช ัน้และ 

เจดยีอ์ืน่ๆอกี 50 แห่งทั่วญีปุ่่ น และในสวนโกซนัยงัมพีืน้ทีส่สุานฝังศพของสมาชกิบางสว่นในครอบครวัโมร ิ

ผูป้กครองภมูภิาคในชว่งสมยัเอโดะ (1603-1867) ทางเดนิไปยงัสสุานปดูว้ยหนิสะทอ้นเสยีง มลีกัษณพเิศษคอื 

เมือ่เทา้เหยยีบลงบนหนิ หรอืปรบมอื ก็จะไดย้นิเสยีงสะทอ้นกลบั โดยตัง้ช ือ่ตามผูส้รา้งคอื ทางเทา้ยกูอุซิบูาร ิ

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

 

ชมจโิงคุเมงุร ิซ ึง่ประกอบไปดว้ยบ่อน า้แรส่สีนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพาท่านเยีย่มชมเพยีง 3 บ่อ) ที่

เกดิจากการรงัสรรคข์ึน้โดยธรรมชาตแิตล่ะบ่อมคีวามรอ้นสงูเกนิกวา่ 100 องศาเซลเซยีส ดว้ยสสีนัและความ

รอ้นชนิดทีม่นุษยธ์รรมดาไม่อาจลงไปสมัผสัได ้จงึถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน “บอ่น า้แรน่รก”  

 

 

 
 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พกั ณ โรงแรม BEPPU ONSEN HOTEL    แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีส่ี:่    หมูบ่า้นยูฟุอนิ – เมอืงซากะ – ศาลเจา้ยูโตคุอนิาร ิ– เมอืงนางาซาก ิ 

                     ขึน้กระเชา้ชมววิภูเขาอนิาสะ 
 

    รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

หมูบ่า้นยูฟุอนิ หมู่บา้นจ าลองสไตลย์โุรป มกีลิน่อายยโุรปโบราณ ทีม่ตีน้แบบมาจากคอทสโวลดส์ ทีอ่งักฤษ ที่

ถอืใหเ้ป็นหมู่บา้นทีส่วยทีส่ดุแห่งหน่ึงในโลก หมู่บา้นยฟุูอนินีเ้ปิดเมือ่ ปี 2012 และไดร้บัความสนใจจาก

นักท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รา้นคา้ในหมู่บา้นน้ันมอียา่งหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นรา้นอาหาร ขนม

หวาน ใหน่ั้งพกัผ่อนระหวา่งการเดนิเลน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ ของตกแตง่หอ้ง เคร ือ่งประดบั ของเลน่ 

เคร ือ่งส าอางและน า้หอม แตล่ะรา้นตกแตง่ภายในใหเ้ขา้กบัสมเป็นหมู่บา้นยโุรป และนอกจากรา้นคา้ยงัม ีทีพ่กั
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เปิดใหบ้รกิารอกีดว้ย เดนิไปจนสดุยา่นรา้นคา้จะเจอ ทะเลสาบคนิรนิ เป็นทะเลสาบทา้ยหมู่บา้นทีส่วยงามรอให ้

ทุกท่านไปเก็บภาพความประทบัใจ 
 

   

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิจงัหวดัซากะ สรา้งขึน้เพือ่บูชาเทพเจา้ญีปุ่่ นนามวา่ อนิาร ิ จดุเดน่สะดดุตาของศาลเจา้

แห่งนีก็้คอืประตโูทรอิสิแีดงและสนัุขจิง้จอกผูถ้อืสารเทพเจา้ ศาลเจา้แห่งนีม้ชี ือ่เสยีงในฐานะศาลเจา้ทีย่ิง่ใหญห่น่ึง

ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น เคยีงคูก่บัศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิในเกยีวโต และศาลเจา้คาสะมะอนิาร ิในจงัหวดัอบิาราก ิ

และผูค้นมกัเรยีกศาลเจา้แห่งนีด้ว้ยความเคารพรกัวา่ "ยโูทค-ุซงั"  ในแตล่ะปีมผูีค้นมาเยีย่มชมศาลเจา้ถงึ 

300,000 คน 
 

 
 

ขึน้กระเชา้ชมววิภูเขาอนิาสะ ภเูขาแห่งนีม้คีวามสงูอยูท่ี ่333 เมตร ซ ึง่ถอืวา่เป็นชมววิทีส่งูสดุของเมอืงจงึ

ท าใหเ้ป็นจดุทีส่ามารถเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงนางาซากไิดส้วยงามทีส่ดุ อกีทัง้ยงัเป็นววิทีส่วยตดิ 1 ใน 3 จดุ

ชมววิกลางคนืทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ นเลยทเีดยีว โดยจะมอีกี 2 แห่งน่ันคอื ภเูขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภเูขา

รอ็คโกะ Rokko ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศแบบโรแมนตคิตามอธัยาศยั  
 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  
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  เขา้พกั ณ โรงแรม NAGASAKI WASHINGTON HOTEL 

 

วนัทีห่า้:    พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพ – เมอืงฟุคโุอกะ  

                ศาลเจา้ดาไซฟุ – ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ                  

 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิจดัแสดงและ

รวบรวมขอ้มูลเหตกุารณ ์ซากชิน้สว่นสิง่ของตา่งๆ โดย

เรยีงล าดบัเหตกุารณต์ัง้แตก่อ่นระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาที

แห่งความหายนะ ซ ึง่มหีลกัฐานทีถ่กูวดีโีอบนัทกึไว ้ภาพถา่ย

อาคารบา้นเรอืนทีพ่งัยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อด

ชวีติแตต่อ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลคูี

เมยี(มะเรง็เม็ดเลอืดขาว) ทีค่อ่ยๆครา่ชวีติผูค้นเหลา่น้ันไปอกี

จ านวนมาก พพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความ

สญูเสยีอนัยิง่ใหญข่องสงครามโลกคร ัง้ที ่2  

 

สวนสนัตภิาพนางาซาก ิมนี า้พุแห่งสนัตภิาพอยูต่รง

ทางเขา้ สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึเหยือ่ระเบดิปรมาณูทีก่ระหายน า้

จนเสยีชวีติ มองเห็นอนุสาวรยีข์นาดใหญต่ัง้ตระหงา่น เป็นรปู

ป้ันผูช้าย มอืขวาชีข้ึน้ไปบนฟ้า สือ่ถงึการเตอืนใหเ้ห็นภยั

คกุคามจากระเบดิปรมาณู แขนขา้งซา้ยขนานไปตามแนว 

ราบ อนัสือ่ความหมายถงึความปรารถนาในสนัตภิาพของ

ชาวโลก 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

 

ศาลเจา้ดาไซฟุ ซ ึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพือ่ถวายแด่

พระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ เป็นวหิารเกา่แกแ่ละมี

ผูค้นหลัง่ไหลไปสกัการะกนัอยา่งเนืองแน่น วดันีม้รีปูป้ันววั

ตัง้อยูห่นา้ทางเขา้โดยสว่นใหญผู่ค้นทีไ่ปทีว่ดันีจ้ะไปขอพร

เร ือ่งการเรยีนหรอืการท างาน ใหม้คีวามฉลาดหลกัแหลม

เหมอืนเขาของววัน่ันเอง 
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ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ ยา่นการคา้ใหท้ีส่ดุในเกาะควิช ูใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็นหา้ง 

ใหญด่า้นบนดนิ MITSUKOSHI, DAIMARU, BIG CAMERA หรอืจะชอ้ปป้ิงรา้นรวงเล็กๆใตด้นิทอดยาวกวา่ 

600 เมตร ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึอยา่งจใุจกบัเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า หรอืจะซ ือ้ของ

ใชท้ี ่TOKYO HAND หรอืจะชอ้ปป้ิงของใชก็้ม ีAEON ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอกีดว้ย 

 

   อสิระรบัประทาน อาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

  เขา้พกั ณ โรงแรม CANAL CITY HAKATA HOTEL 

 

วนัทีห่ก:  สนามบนิฟุคโุอกะ – กรุงเทพฯ 

 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิ TG 649 สายการบนิไทย 

14.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ ^^ 

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

 

YUMAGUCHI PLUS NORTH KYUSHU 6D4N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

18-23 ตลุาคม 2561 

**วนัหยดุยาว** 
52,900.- 49,900.- 44,900.- 7,900.- 33,900.- 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 



 9 

 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั หาก

กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการ

บนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 
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 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั
ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน
ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ
เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 
ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 
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2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า
การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 


