
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13282 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL JAPAN GRAND KYUSHU HIROSHIMA 

FLOWER  

6 วนั 4 คืน 

สายการบินไทย BY TG 



ก าหนดการเดินทาง  11 – 16 / 18 – 23 มิถนุายน 2562  

 

 

 22.00 น.          กรุ๊ปทัวรพ์รอ้มกันท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร  

  เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

 

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

 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 กรงุเทพฯ – สนามบินฟคุโุอกะ  - - -  

2 สนามบินฟคุโุอกะ – เมืองฮิตะ มาเมดะมาจิ –  

สวนดอกไมค้จุ ู – สะพานโคโคโนะเอะ – ออนเซ็น  

- - 

 

BEPPU WAN HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

3 ปราสาทคิซกิู – เดินเลน่ในเมืองใสช่ดุยกูาตะ –  

ตลาดปลาคาราโตะ – สะพานคินไตเคียว – ออนเซ็น  

 

  - HIROSHIMA PRINCE 

HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

4 เกาะมิยาจิม่า – อิทสึคชิุม่า – อะตอมมิคบอมบ ์–  

สวนสนัติภาพ – ออนเซ็น 

 

 
  

SHIMODEN ROYAL 

HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

5 เมืองครุาชิกิ – ปราสาทฮิเมจิ – โกเบ พอรต์ทาวเวอร ์ 

– ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้  

  - DAIWA 

SHINSAIBASHI 

HOTEL   

หรอืเทียบเท่า 

6 อิสระชอ้ปป้ิงในเมืองโอซากา้ – สนามบินคนัไซ –  

กรงุเทพฯ  

 - -  

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินฟคุโุอกะ - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


 00.50 น.          เหิรฟ้าส ูป่ระเทศญ่ีปุ่ นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินฟคุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร 

น าท่านเดินทางสู่ มาเมดะมาจิ แห่งเมืองฮิตะ จ.

โออิตะ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่เลียบแม่น ้าคาเก็ตสึทาง

ต อ น เ ห นื อ  โ ด ย เ ป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง ห มู่ อ า ค า ร

สถา ปัตยกรรมมากมาย ท่ีสร้างขึ้ นหลังสมัย 

เอโดะซ่ึงนับเป็นเขตอนุรักษ์กลุ่มสถาปัตยกรรม

ดั้งเดิมอันล า้ค่าของประเทศดว้ย ท่ีนี่เรียงราย ไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่เต็มทั้งสองฝั่งถนนตาม

ภาพ เราจึงสามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายของสมัยก่อนไดอ้ย่างเต็มท่ี แถมยังเต็มไปดว้ย

เมนอูาหารและสินคา้ท่ีไมส่ามารถหาซ้ือไดจ้ากที่อ่ืนอีกตา่งหาก  

จากนัน้เดินทางสู ่สวนดอกไมค้จู ู(Kuju flower Park) หรือ คจู ูฮานะ โคเอน  

(Kuju Hana Koen) เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเกาะคิวช ูบนพ้ืนท่ีกว่า  

130 ไร่ มีดอกไมม้ากกว่า 5 ลา้นดอก จาก

กว่า 500 สายพันธ์ท่ีจะ เบ่งบานตามแต่

ฤดกูาลยกเวน้ฤดหูนาว อยู่ท่ีบริเวณเชิงเขา

บริเวณทิศใตข้องเทือกเขาคจู ู(Kuju Mountain) 

จังหวัดโออิตะ(Oita) ภายในสวนจะมีดอกไม้

หลายชนิด เช่น ดอกลาเวนเดอร,์ บลเูบอรร่ี์, 

ดอกทิวลิป, ดอกทานตะวัน, ดอกป้อปป้ี, ดอก

พิงส์มอส และอ่ืนๆอีกหลายชนิด โดยเปิดให้

ชมตลอดปี ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม-เดือนพฤศจิกายน  

ก าหนดการโดยประมาณของการชมดอกไมท่ี้สวนดอกไมค้จู ู(Kuju flower Park)ฤดใูบไม้

ผลิ  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (Lavender) ประมาณปลายเดือนมิถนุายนถึงกลางเดือน

กรกฏาคม (การบานของดอกไมข้ึ้นอย ูก่บัสภาพอากาศ) 

         เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่ายน าท่านชม สะพานแขวนโคโคโนเอะยเูมะ ซ่ึงเป็นสะพานแขวนท่ีสงูและยาวท่ีสดุ  

ส าหรับการเดินในญ่ีปุ่น มนัตัง้อยู่ในเมืองโคโคโนเอะ 

เขตคูซู โออิตะ เป็นสะพานแขวนท่ีสูง173เมตร 

ความยาว390เมตร มันถูกออกแบบให้รองรับ

น า้หนกัของประชาชน1,800คนต่อครั้งจากสะพาน

คณุสามารถเห็นน า้ตกชินโดอท่ีุไดร้ับเลือกใหเ้ป็น

หนึ่งในรอ้ยน า้ตกของญ่ีปุ่น ในฤดใูยไมร้่วง คณุยัง

สามารถเพลิดเพลินกับภาพท่ีสวยงามของใบไม้

เปลี่ยนสีในหบุเขาคิวซอิู ตรงกลางของสะพานท าจากโครงสรา้งลกูกรงท่ีคณุสามารถ

มองเห็นพ้ืนดินใตเ้ทา้ของคณุ 

 น าท่านส ูท่ี่พกั โรงแรม BEPPU WAN ROYAL  HOTEL หรอืเทยบีเท่า 

          ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

    น าท่านอาบน ้าแรส่ปารสีอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรียกว่า“ออนเซ็น” 

    เพ่ือสขุภาพและผิวพรรณท่ีดี 

  

 

วนัท่ีสอง สนามบินฟคุโุอกะ – เมืองฮิตะ มาเมดะมาจิ – 

สวนดอกไมค้จุ ู – สะพานโคโคโนะเอะ – ออนเซ็น 

- เท่ีย

ง 

เยน็ 

https://matcha-jp.com/th/oita


 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองปราสาทคิทซกิู Kitsuki Castle Town หรือท่ีเรียก

กนัทัว่ๆไปว่า “เมืองคิทซกูิ นบัเป็นเมืองทางตอนใต้

ของแหลมคนุิซากิ(Kunisaki Hanto)ท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีชื่อเสียงอย่างมากของจังหวัดโออิตะ สิ่ง

ท่ีท าให้เมืองแห่งนี้ โด่งดังก็เป็นเพราะเป็นเมือง

ปราสาทเล็กๆท่ีสามารถเก็บรักษาบรรยากาศแบบ

โบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีดว้ยการไม่ยอมใหม้ีการ

สรา้งสายไฟหรือสิ่งปลกูสรา้งใหญ่ๆมารบกวน

ทัศนียภาพของเมืองและรอบๆ ท าใหต้วัเมืองยังคงบรรยากาศแบบเขตซามไูรโบราณได้

จนถึงปัจจบุัน และผูค้นทอ้งถ่ินท่ีเป็นมิตรกบันกัท่องเท่ียวมากๆ ตวัเมืองจะถกูขนาบขา้ง

เหนือกับใตด้ว้ยเขตซามไูร และมีปราสาทคิทซกูิอยู่ทางตะวันออกใกลก้ับชายฝั่ง ในส่วน

ตรงใจกลางเมืองนัน้จะคึกคกัไปดว้ยบรรยากาศการคา้ขาย จนท าใหบ้างคนถึงกบัขนาน

นามเมืองแห่งนีว่้าเป็น “เมืองแซนวิช” 

  สดุพิเศษ !! บรกิารท่าน ใสช่ดุยกูาตะ เดินเท่ียวชมเมืองและถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

ตลาดปลาคะระโตะ (Karato Market) อยู่ท่ีเมืองชิ

โมะโนะเซะกิ (Shimonoseki) เป็นเมือง  ติดทะเลอยู่ใน

จังหวัด Yamaguchi เมืองติดทะเลทางตอนใตส้ดุของ

เกาะฮอนช ูอยู่ตรงขา้มกับกับเมือง Mojiko เมือง

ท่าทางฝัง่เกาะคิวช ูสญัลกัษณข์องเมือง Shimonoseki 

ก็คือปลาปักเป้า อาหารก็เช่นกันขึ้นชื่อก็เป็นเนื้อปลา

ปักเป้า นอกจากนัน้ภายในเมืองเราจะเห็นปลาปักเป้า

เต็มเมืองไปหมดเลยครบั แมแ้ตฝ่าท่อน า้ท้ิงยงัเป็นรปูปลาปักเป้า 

น าเดินทางสู่ เมืองอิวาคนุิ เย่ียมชมความงามของ 

สะพานคินไตเคียว สะพานไม ้5 โคง้ 1 ใน 3 สะพาน

ท่ีสวยงามท่ีสดุในญ่ีปุ่น สรา้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 

2216 แต่พังทลายลงในปีตอ่มา จึงไดม้ีการสรา้งขึ้น

ใหมแ่ละอยู่มายาวนานกว่า 270 ปีจนกระทัง่ถึง พ.ศ. 

2493 สะพานแห่งนี้ไดพ้ังทลายเพราะถกูพายไุตฝุ่้นคิ

จิยะพัดท าลาย ชาวอิวาคุนิเลยพร้อมใจกันสร้าง

สะพานขึน้มาใหมอี่กครัง้ตามรปูแบบเดิม 

 

        ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

น าท่านส ูท่ี่พกั โรงแรม HIROSHIMA PRINCE  HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ีเพ่ือขา้มสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานท่ีท่ีไดร้ับยกย่องว่ามี

ทิวทศันส์วยท่ีสดุ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น และประตสูีแดงกลางน า้ “โอโทริอิ” อนัเลื่องชื่อ 

วนัท่ีสาม ปราสาทคิซกิู – เดินเลน่ในเมืองใสช่ดุยกูาตะ – 

ตลาดปลาคาราโตะ – สะพานคินไตเคียว – ออนเซ็น 

เชา้ เท่ีย

ง 

เยน็ 

วนัท่ีสี่ เกาะมิยาจิม่า – อิทสึคชิุม่า – อะตอมมิคบอมบ ์– 

สวนสนัติภาพ – ออนเซ็น 

เชา้ เท่ีย

ง 

เยน็ 



น าท่านสกัการะ ศาลเจา้อิทซึกชิุม่า ศาลเจา้ศักดิ์สิทธ์ิท่ี

สรา้งคร่อมทั้งบนบกและในทะเล สันนิษฐานว่าสรา้งขึ้น

ในปี พ.ศ. 1136 เพ่ือบชูาเทวีแห่งทอ้งทะเลซ่ึงเป็นธิดา

สามองค ์ ของอะมะเทระสเุทวี ในขณะท่ีน า้ขึ้นเต็มท่ีนั้น

ศาลเจา้จะเหมือนเรือขนาดยกัษท่ี์ลอยน า้อยู่ ศาลเจา้แห่ง

นี้ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 

และรฐับาลญ่ีปุ่นไดย้กานะใหเ้ป็นสมบตัปิระจ าชาต ิ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองท่ีถกู

ท าลายในสมัยสงครามโลกครั้ง ท่ี  2 เ ท่ียวชม 

อะตอมมิคบอมบ์ โดม  ส วนสันติภ าพ  แล ะ 

พิ พิธภัณฑ์สงคราม ซ่ึ ง เ ป็นสถานท่ีแสดงซาก

คอนกรีตท่ีเหลือจากการถกูระเบิด โจมตีทางอากาศ 

เป็นสถานท่ีเป็นจดุศนูย์กลางระเบิด ท่ีโดนถล่ม ณ 

วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซ่ึงสถานท่ีแห่งนี ้ไดร้บัการขึ้นทะเบียนจากองคก์าร UNESCO ให้

เป็นมรดกโลก 

สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า Hiroshima Peace Park ตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า

(Hiroshima) นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีกิน

พ้ืนท่ีมากถึง120,00 ตารางกิโลเมตร  เลยล่ะค่ะ เรียก

ไดว่้าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีแขกไปใคร

มาเยือนเมืองฮิโรชิม่าจะตอ้งมาท่ีนี่ดซูักครั้ง ไม่ใช่แค่จะ

มี เพียงสวนเปล่าๆนะคะ แต่ท่ีนี่ ยังจะมีส่วนท่ีเป็น

พิพิธภัณฑท่ี์เปิดใหน้ักท่องเท่ียวทัว่ไปสามารถเขา้ไป

เย่ียมชมภายในไดอี้กต่างหาก จดุท่ีเป็นเสมือนไฮไลท์

ของสวนแห่งนีน้ัน้นัน่ก็คือ ตกึ A-Bomb Dome เป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัมากๆของของสวน

สันติภาพแห่งนี้เลยทีเดียว เพราะเป็นสิ่งท่ีเหลืออยู่ของอาคารกรมอตุสาหกรรมของ

จังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดไดก้ลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารท่ียังเหลือรอดมาไดแ้ละ

ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกัโรงแรม SHIMODEN ROYAL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

ค ่า                         รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                          

น าท่านอาบน ้าแรส่ปารสีอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น”  

เพ่ือสขุภาพและผิวพรรณท่ีดี 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองครุะชิกิ เป็นเมืองหนึ่งท่ีอยู่ในจังหวัดโอะกายะมะ ตัง้อยู่บนชายฝัง่

แมน่ า้ทะกะฮะชิ (Takahashi River) และทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ซ่ึงอยู่ในภมูิภาคโชโกะก ุ

(Chugoku) ท่ีอยู่ส่วนปลายสดุของเกาะฮอนช ู(Honshu) สิ่งท่ีเป็นจดุเด่นของภมูิภาคของ

เมืองในแถบนี้ จะมีความสวยงามและเงียบสงบ ซ่ึง

นี่เองยังคงท าใหม้ีกลิ่นอายของความเป็นญ่ีปุ่นแบบ  

โบราณดัง้เดิม 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ปราสาทฮิเมจิ(Himeji Castle) ตัง้อยู่ท่ีเมืองฮิเมจิใน

จังหวัดเฮียวโงะ นับเป็นปราสาทดั้งเดิมท่ีเหลืออยู่มี

วนัท่ีหา้ เมืองครุาชิกิ – ปราสาทฮิเมจิ – โกเบ พอรต์ทาวเวอร ์– 

ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ 

เชา้ เท่ีย

ง 

เยน็ 



ทั้งหมด 12 แห่งในญ่ีปุ่น ย่ิงภายหลังปราสาทฮิเมจิเพ่ิงจะผ่านการรีโนเวทครั้งใหญ่มา

เมื่อปี 2015 ท าใหส้ภาพของปราสาทตอนนี้สวยงามและสมบรณู์มากย่ิงขึ้นไปอีก จน

ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นปราสาทท่ีย่ิงใหญ่และสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่นเลย

ทีเดียวค่ะ อีกทั้งยังไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้และเป็น 1 ใน 4  

ปราสาทท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นร่วมกับปราสาทอีกสามแห่งอย่าง 

Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) เห็นจากการไดร้ับการการันตีทั้ง

ระดับประเทศไปจนถึงระดับสากลนี่บอกไดเ้ลยว่าปราสาทแห่งนี้ตอ้งไม่มีค าว่าธรรมดา

อย่างแนน่อน 

น าท่านชม หอคอยแห่งโกเบ หรือ โกเบ พอตทาวเวอร ์(Kobe Port Tower)  เป็น

สัญญลักษณ์ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองโกเบ เป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้งอยู่ริมทะเล มี

สถาปัตยกรรมแบบเกลียวเลียนแบบรปูทรงของกลองยาวของญ่ีปุ่น และยังเป็นอาคาร

แรกของโลกท่ีมีรปูทรงแบบท่อ(Pipe Structure)อีก

ดว้ยโกเบ พอตทาวเวอรส์งู 108 เมตร มีทั้งหมด 

5 ชั้น ชั้นแรกเป็นท่ีจ าหน่ายตัว๋และของท่ีระลึก

ตา่งๆ ชั้น 2 และ 3 จะเป็นรา้นอาหาร ส่วนชั้น 4 

และ 5 จะเป็นชั้นชมวิว ท่ีสามารถมองได ้360 

องศาเลย ทั้งตวัเมืองโกเบ, บริเวณท่าเรือ, ภู

เขาร็อคโกะ(Rokko) และอ่าวโอซากา้ ท าใหส้ามารถ

ขึน้มารอชมพระอาทิตยต์กไดด้ว้ย ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด(์Kobe Harborland) ตัง้อยู่

ท่ีบริเวณท่าเรือโกเบ นบัเป็นย่านท่ีรวมทั้งแหล่งช็อปป้ิงและความบันเทิงท่ีหลากหลายท่ี

โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้เลย เรียกไดว่้าสามารถช็อปป้ิงแบบชิลๆไดอ้ย่างสบายๆ 

เพราะมีทั้งรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจดุนัดพบท่ีนิยมของ

ชาวเมือง ชว่งชว่งเย็นจะย่ิงคนเยอะเพราะบรรยากาศย่านนี้นา่เดินมากเวอร ์โดยสามารถ

เดินเลน่ตามทางเดินริมน า้เพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน า้มนั 

         ค ่า รบัประทานอาหารค ่าอิสระตามอธัยาศยั 

ท่านส ูท่ี่พกั โรงแรม DAIWA SHINSAIBASHI HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ย่านมินามิ นมับะ (Minami Namba) และ ย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) 

ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมืองโอซากา้ (Osaka) เรียกไดว่้าเป็นย่านยอดสดุฮอตของเหล่า

นักท่องเท่ียวเลยก็ว่าได ้บอกเลยว่าถา้มาโอซากา้แลว้ไม่มาเท่ียวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง 

เนื่องจากเป็นย่านศนูย์กลางการชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองโอซากา้และภมูิภาคคันไซ

ทีเดียว แถมยังมีแลนดม์ารก์ของเมืองอย่างเจา้ป้ายกลลูิโกะอยู่ท่ีย่านนี้อีกดว้ย โดยจะมี

หลายชอ้ปป้ิงสตรีทรวมตวักนัอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนมับะ(Namba) และสถานีรถไฟชินไซ

บาชิ(Shinsaibashi Station) เป็นรวบรวมแหล่งบันเทิงต่างๆ รา้นอาหาร และ

หา้งสรรพสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ๊ปกนัอย่างจใุจ 

       เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางส ูส่นามบินคนัไซ 

   17.25 น.  ออกเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินท่ี TG 673 

   22.00 น.                    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ

ประทบัใจ 

 

    

วนัท่ีหก อิสระชอ้ปป้ิงในเมืองโอซากา้ – สนามบินคนัไซ –  

กรงุเทพฯ 

เชา้ - - 



อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่+1 เด็ก

มีเตียง 
เด็กมีเตียง 

เด็กไม่มี

เตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

มิถนุายน 2562 59,900 56,900 56,900 53,900 9,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
43,900 40,900 40,900 37,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุต ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป*** 

หากมีผ ูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกร ุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบเุท่านัน้ 

 ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีน ้ามนั

ข้ึน หากทางสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิมเติม โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้ราบก่อนการออกตัว๋

เครือ่งบิน 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการที่ระบเุท่านัน้  

 คา่พาหนะรบัสง่ตามรายการน าเที่ยวท่ีระบเุทา่นัน้   

 คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านตอ่หอ้งตามรายการที่ระบเุท่านัน้     

 คา่อาหาร เคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบเุท่านัน้       

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบเุท่านัน้ 

 คา่ขนกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบน า้หนกัไมเ่กิน 30 กก. 

 บริการน า้วันละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหต.ุ..อาย ุ6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิ 

ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
 

 

 

 

 คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอรต์   

       คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่เคร่ืองดื่มและอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเตมิจาก 

 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน า้หนกัเกินกว่าสายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนใบอนญุาตส าหรบัคนตา่งดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 



 คา่ภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ซ่ึงตอ้งจ่ายเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์

 
 

 

 

 

 

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าคา่ทวัรท์่านละ  10,000-20,000 บาท 

(ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  สว่นที่เหลือตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท า

การ  

 
 

 

 

 

 

 

***กรณุาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านท าการจอง

ทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทกุอยา่ง

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วัน     ไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  21-30 วัน   หกัคา่มดัจ า   

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  15-20 วัน  หกัคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    8-14  วัน   หกัคา่ใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    1-7  วัน  หกัคา่ใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัคา่ใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด*** 

 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน  

 ในการเดินทางเป็นหม ู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทัวรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกร ุป๊ เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้  

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เรือ่งโรงแรมท่ีพกั  

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 

  กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ้นมาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

 

 



ขอ้มลูเพ่ิมเติมเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter)  

    ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

    ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได  ้ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน 

(ท่านตอ้งช าระในสว่นที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก ผ ูโ้ดยสารท่ีเดินทางตอ้งรบัทราบ และยินยอม กอ่นการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 
การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุัติเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต

ภยั อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตกุารณท่ี์เหนือการควบคมุจากทางบริษทัทัวรฯ์) โดย

ทางบริษทัจะค านงึถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร ์เนือ่งจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต

ภยั อคัคีภยั  ทัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยังคงใหบ้ริการ

อยู่เป็นปกต ิทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใชจ่้าย เนือ่งจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณี
ดงันี ้

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง

ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ี

พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิด

เหตกุารณด์งักลา่ว 

 

 

 

 

 

 


