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YAMAGUCHI KYUSHU 6D4N 
ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร-ิถ า้อาิโิชิโิ -เบปป-ชฟุอุนิ-นางาซาิ-ิฟคุโุอิะ

โ ชสาชิารบนิไทช 

 
 

 

      

ธนัวาคม : 20-25 ธันวาคม 2560 52,900.- 

ธนัวาคม : 29-03 มกราคม 2561 [วนัหยดุปีใหม]่ 59,900.- 
 

 

  โปรแิรมิารเ นิทาง เิา้ เทีช่ง ค า่ โรงแรมทีพ่ ัิ  

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิฟคุโุอกะ  

2 
สนามบนิฟคุโุอกะ-พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าชโิมโนเซก ิ                                            

สะพานทสโึนะชมิะ- ศาลเจา้โมโตโนะซมุอินิาร-ิแชน่ ้าแร ่
✈ √ √ 

HAGI ONSEN HOTEL OR 

SIMILAR [♨ ]   

3 
อทุยานอากโิยชไิดและถ ้าอากโิยชโิด-วัดรรูโิคจ-ิ เมอืงเบปป ุ

ชมบอ่น ้าจโิงคเุมงรุ-ิแชน่ ้าแร ่
√ √ √ 

BEPPU HOTEL OR SIMILAR 

[♨ ]   

4 หมูบ่า้นยฟูอุนิ-สะพานแขวนยเูมะ-ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร-ินางาซก ิ √ √ √ 
NAGASAKI HOTEL OR 

SIMILAR 

5 
เมอืงนางาซาก-ิอะตอมมคิบอมบ-์สวนสนัตภิาพ-ศาลเจา้ดาไซฟ ุ   

ชอ้ปป้ิงฟคุโุอกะ 
√ √ X 

FUKUOKA HOTEL OR 

SIMILAR 

6 สนามบนิฟคุโุอกะ-กรงุเทพฯ √ ✈   
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วนัแริของิารเ นิทาง          ิรงุเทพฯ – สนามบนิฟคุโุอิะ 

22.00 น. 

 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สาชิารบนิไทช 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่องของิารเ นิทาง        สนามบนิฟคุโุอิะ – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ิโิมโนเซิ ิ                                             

                                            สะพานทสโึนะิมิะ – ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร ิ– แิน่ า้แร ่ 

00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคโุอิะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 648  

08.00 น.               

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคโุอิะ ประเทศญีปุ่่ น  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 

น าทา่นชม พพิธิภฑัณ์สตัวน์ า้ิโิมโนเซิ ิตัง้อยูต่ดิกบัชอ่งแคบคันมอ่น มทีัง้หมด 4 ชัน้ มกีาร

รวบรวมปลาปักเป้ากวา่ 100 ชนดิจากทั่วโลก ซึง่แตกตา่งจากพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีอ่ ืน่ๆ เนือ่งจาก

เมอืงชโิมโนเซกนัิน้เป็นแหลง่เพาะพันธุป์ลาปักเป้า นอกจากนีย้งัมโีซนสตัวน์ ้าอืน่ๆทีห่ลากหลาย 

จดุทีน่่าสนใจมากอกีจดุหนึง่คอื ตูก้ระแสน ้าจากชอ่งแคบคันมอ่น ซึง่เป็นตูแ้รกในโลกทีม่กีระแสน ้า

ไหลเวยีนอยูต่ลอดเวลา ในสว่นของอโุมงคใ์ตน้ ้า ก็จะไดเ้ห็นเพนกวนิทีน่่ารักวา่ยน ้าอยูไ่ดอ้ยา่ง

ชดัเจน ชัน้สองจะพบกบัโลมาแสนรู ้ทีโ่ชวพ์น่ฟองอากาศเป็นวงๆ และมกีารจัดแสดงโชวค์วาม

น่ารักของโลมา และแมวน ้าอกีดว้ย น าทา่นชมววิ สะพานสโึนะิมิะ ทีเ่ชือ่มระหวา่งเกาะฮอนชเูขา้

กบัเกาะทสโึนะชมิะ เมอืงชโิมโนะเซก ิจังหวัดยามากจุ ิก าลังโดง่ดังจากทะเลสเีขยีวมรกตซึง่ตดิ

อนัดับ 1 ในญีปุ่่ นและอนัดับ 3 ของโลกสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุ จดุเดน่ของสะพานอยูท่ีร่มิสองขา้งทาง

สมารถมองเห็นทะเลสเีขยีวมรกต ทรายของเกาะทสโึนะชมิะนัน้เต็มไปดว้ยเปลอืกหอยเป็นจ านวน

มากจงึมองเห็นเป็นสขีาว เนือ่งจากหาดทรายสขีาวสะทอ้นสนี ้าเงนิจากแสงอาทติย ์และสะทอ้น

ออกไปในน ้าทะเลท าใหท้ะเลเปลง่ประกายเป็นสนี ้าเงนิโคบอลต ์หรอืสเีขยีวมรกตน่ันเองคะ ใหท้กุ

ทา่นไดช้มความสวยงามและเก็บภาพความประทับใจ 

 

 

เทีช่ง                                รบัประทานอาหาริลางวนั ณ รา้นอาหาร   

 

ศาลเจา้โมโตโนะซุมอินิาร ิมชีือ่เสยีงในเรือ่งเสาโทรอิสิแีดง 123 ตน้ทีต่ัง้เรยีงรายเป็นระยะทาง

กวา่ 100 เมตร (328 ฟตุ) นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนนยิมเดนิใตเ้สาโทรอิทิีท่อดยาวคลา้ยอโุมงค์

พลางอธษิฐานเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ นอกจากนีย้งัมกีลอ่งบรจิาคตัง้อยูด่า้นบนของเสาโทรอิ ิถา้หาก

ทา่นโยนเขา้กลอ่งได ้ค าอธฐิานก็เจะเป็นจรงิ นอกจากนี ้เมือ่ทา่นเดนิผา่นเสาโทรอิไิปทาง

มหาสมทุรก็จะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิอนัสวยงามทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “Ryugu no Shiofuki” 

(น า้พุปราสาทมงัิร) ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิจากคลืน่กระทบรตูรงหนา้ผา ท าให ้

 



GHYAKYUTG-DEC60 Page 3 

อากาศถกูบบีอดัและดันน ้าทะเลใหพุ้ง่ลอยขึน้ไปบนอากาศ โดยสามารถพุง่ขึน้ไดส้งูสดุถงึ 30 

เมตร (98.5 ฟตุ) ในชว่งระหวา่งฤดใูบไมร้ว่งไปจนถงึฤดหูนาว ทีม่าของชือ่ววินีม้าจากภาพของน ้า

ทะเลทีพุ่ง่ขึน้ดา้นบนนัน้ดคูลา้ยกบัมงักรทีก่ าลังทะยานขึน้ทอ้งฟ้าน่ันเอง ใหท้า่นไดไ้ดส้กัการะและ

เพลนิเพลนิกบัการเก็บภาพความประทับใจ 

ค า่           
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HAGI ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่/ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ามของิารเ นิทาง      อทุชานอาิโิชิไิ  และถ า้อาิโิชิโิ  – ว ัรรูโิคจ ิ– เมอืงเบปป ุ            

                                          ิมบอ่น า้จโิงคเุมงรุ ิ– แิน่ า้แร ่

เิา้ รบัประทานอาหารเิา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เดนิทางสู ่อทุชานแหง่ิาตอิาิโิชิไิ  เมอืงมเินะ จังหวัดยามากจุ ิเมอืงทีอ่ดตีเคยเป็นแนว

ปะการังมากอ่น  เขา้ิมถ า้อาิโิชิโิ  เป็นถ ้าทีเ่กดิจากธรรมชาตขิองหนิปนูทีก่อ่ตัวขึน้มา  

มรีะยะทางยาว 9 กโิลเมตร ภายในกวา้งขวา้งมแีสงสอ่งสวา่งในเห็นความงามของกระแสน ้าสฟ้ีา

โคบอลต ์ทีไ่หลจากน ้าตกใตด้นิ สวยงามดจุอญัมณีล ้าคา่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมความ

งามตามอธัยาศัย  น าทา่นเดนิทางสู ่ ว ัรรูโิคจ ิเป็นวัดของศาสนาพธุในเมอืงยามากจู ิสมบตัขิอง

ชาตทิีรู่จั้กกนัดใีนเมอืงนี ้คอื เจดยีห์า้ชัน้ ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1442 นับเป็นเจดยีท์ีต่ดิอนัดับ 1 ใน 3 

เจดยีท์ีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงามทีส่ดุในญีปุ่่ น เจดยีแ์หง่นีถ้อืเป็นสถาบนัการศกึษาแหง่เดยีวทีก่อ่ตัง้ใน

สมยัปลายปี 1400 และบรเิวณใกล ้วัดรรูโิคจ ิคอื สวนโกซนั(Kozan Park) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคาร

อืน่ๆเชน่ หอ้งโถงใหญ ่โกดังว หอระฆงั และพพิธิภณัฑข์นาดเล็กทีจั่ดแสดงโมเดลของเจดยีห์า้ชัน้ 

และเจดยีอ์ืน่ๆอกี 50 แหง่ทั่วญีปุ่่ น พรอ้มใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเจดยีด์ังกลา่วถงึความแตกตา่งในการ

ออกแบบ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัใบไมเ้ปลีย่นสแีละเก็บภาพความประทับใจ 

 

บา่ช                                     รบัประทานอาหาริลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบปป ุน าทา่นชม จโิงคเุมงรุ ิซ ึง่ประกอบไปดว้ยบอ่น ้าแรส่สีนัแปลกตา

ทัง้หมด 8 บอ่ (ไกดจ์ะพาทา่นเยีย่มชมเพยีง 3 บอ่) ทีเ่กดิจากการรังสรรคข์ึน้โดยธรรมชาตแิตล่ะ

บอ่มคีวามรอ้นสงูเกนิกวา่ 100 องศาเซลเซยีส ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิทีม่นุษยธ์รรมดาไมอ่าจ

ลงไปสมัผัสได ้จงึถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน “บอ่น ้าแรน่รก” ดังนัน้ ทีน่ีจ่งึมตีัวมาสคอทเป็นยมทตู

นอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับทกุคนทีม่าเยอืนสถานทีแ่หง่นี้ 

 

ค า่                                   
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEPPU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม ผอ่นคลาย

กบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัทีส่ ีข่องิารเ นิทาง         หมูบ่า้นชฟูอุนิ – สะพานแขวนชเูมะ – ศาลเจา้ชโูตคอุนิาร ิ– นางาซาิ ิ

เิา้                                      รบัประทานอาหารเิา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หมูบ่า้นชฟูุอนิ เป็นหมูบ่า้นเล็กทีใ่นจังหวัดโออติะหา่งจากเมอืงบอ่น ้ารอ้นเบปปปุระมาณ10 

กโิลเมตร หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้นหัตถกรรม และยงัเป็นทีร่วบรวมแบบบา้นตา่งๆในประเทศญีปุ่่ น

ทีม่อีายตุัง้แต ่120-180 ปีมารวมไวท้ีน่ีอ่กีดว้ย ทีน่ีจ่งึจัดไดว้า่เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติทีส่ามารถ

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแขวนชเูมะ เป็น

สะพานแขวนส าหรับคนเดนิทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลก โดยสงู 173 เมตร และยาว375 เมตร ใชผ้า่น

ชอ่งเขา ระหวา่งทางจะมองเห็นน ้าตกขนาดใหญ ่2 แหง่ และหนึง่ในนัน้เป็นน ้าตกทีต่ดิ 1 ใน 100 

น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ นดว้ย คอืน ้าตกชนิโดโนตาก ิและจะมลีมพัดเย็นตลอดทางเนือ่งจากอยู่

ระหวา่งชอ่งเขาทีเ่ขยีวขจ ีเทอืกเขานีเ้ป็นหนึง่ในพืน้ทีท่ีม่สีเีขยีวมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น

เนือ่งจากความหนาทบึของป่าในบรเิวณนีอ้กีดว้ย [จะไมเ่ปิดบรกิารในวันทีส่ภาพอากาศเลวรา้ย 

เชน่ ลมแรง,หมอกหนา,ฝนตกหนักและหมิะตกหนัก เป็นตน้ 

 

 

บา่ช                                      รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

ศาลเจา้ชโูทิอุนิาร ิศาลเจา้ใหญแ่หง่เมอืงซากะ และยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ทีใ่หญแ่ละส าคัญ

ทีส่ดุในญีปุ่่ นรองจากศาลเจา้ฟชุมิอินิารแิหง่เมอืงเกยีวโต, ศาลเจา้คะซะมแิหง่เมอืงอบิาราก ิ

ลักษณะการสรา้งของศาลเจา้แหง่นีจ้ะเหมอืนการผสมรวมลักษณะวัดน ้าใสบวกกบัศาลเจา้ฟจูมิอินิา

รแิหง่เมอืงโตเกยีวรวมกนั ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการขอพรและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

 รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร  

ค า่                                       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGASAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่า้ของิารเ นิทาง           เมอืงนางาซาิ ิ– อะตอมมคิบอมบ ์– สวนสนัตภิาพ – ศาลเจา้ าไซฟ ุ   

                                             ิอ้ปป้ิงฟคุโุอิะ 

เิา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

อะตอมมคิบอมบ ์ชมอาคาร พพิธิภณัฑ ์สิง่กอ่สรา้งทีถ่กูระเบดิในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เกดิขึน้

ในวันที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 และยงัคงอนุรักษ์ไวใ้หค้นรุน่หลังไดด้เูป็นอนุสรณ์ น าทา่นชมภาพ

เหตกุารณ์ภายหลังสงครามทีก่อ่ใหเ้กดิความสญูเสยีอยา่งใหญห่ลวงตอ่ประเทศญีปุ่่ น 

สวนสนัตภิาพ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 เรยีกวา่ “สงครามมหา

เอเชยีบรูพา” ภายในมอีนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามทีผ่า่นมาและการ

 



GHYAKYUTG-DEC60 Page 5 

มองใหเ้ห็นถงึสนัตภิาพในอนาคตซึง่จะเป็นทีม่าแหง่ความสงบรม่รืน่ตอ่ไป 

 

บา่ช รบัประทานอาหาริลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

ศาลเจา้ าไซฟุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพือ่ถวายแดพ่ระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ เป็น

วหิารเกา่แกแ่ละมผีูค้นหลั่งไหลไปสกัการะกนัอยา่งเนอืงแน่น วัดนีม้รีปูปัน้วัวตัง้อยูห่นา้ทางเขา้โดย

สว่นใหญผู่ค้นทีไ่ปทีว่ัดนีจ้ะไปขอพรเรือ่งการเรยีนหรอืการท างาน ใหม้คีวามฉลาดหลักแหลม

เหมอืนเขาของวัวน่ันเอง จากนัน้น าทา่น ิอ้ปป้ิง ยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงเพลดิเพลนิกบัการจับจา่ย

ซือ้ของทีร่ะลกึอยา่งจใุจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหาค า่ตามอธัชาศชั  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ิของิารเ นิทาง           เมอืงฟคุโุอิะ – ิรงุเทพฯ 

เิา้ รบัประทานอาหารเิา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  

11.35 น. 

14.35 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 649  

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

YAMAGUCHI KYUSHU 6D4N BY TG 
 

ิ าหน ิารเ นิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 
พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

20 – 25 ธันวาคม 2560                        52,900 49,900 44,900 8,900 35,900 

29 – 03 มกราคม 2561 [ปีใหม]่                       59,900 56,900 51,900 8,900 37,900 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ชงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เชน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** โปรแิรมอาจจะมีิ ารปรบัเปลีช่นตามความเหมาะสมของสภาพอาิาศและฤ ูิ าล ** 
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เงือ่นไขิารใหบ้ริิ าร 

1. ิารเ นิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ ชสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ ชสารไมค่รบจ านวน งัิลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นิารเปลีช่นแปลงราคาหรอืชิเลิิ ิารเ นิทาง 

2. ในิรณีทีลู่ิ คา้ตอ้งออิต ัว๋โ ชสารภาชในประเทศ ิรณุาต ิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เิ็ควา่ิรุป๊มีิ าร    

 คอนเฟรมิเ นิทางิอ่นทุิ คร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผ ิิอบใ ๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. ิาร  ิาระคา่บริิ าร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 ิรณุา  ิาระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนัิอ่นออิเ นิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ิารชิเลิิ และคนืคา่ทวัรห์ลงัจาิมีิ ารจา่ชเงนิม ัจ า 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ชิเวน้ิรุป๊ทีอ่อิเ นิทางิว่งเทศิาลวนัหช ุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีิ ารคนืเงนิม ัจ า หรอื 

คา่ทวัรท์ ัง้หม  ไมว่า่ชิเลิิ  ว้ชิรณีใ ๆ 

4.6 ิรณีที่ิ องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ิรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ นิทางออิ หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นราชิารเ นิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่ิรณีใ ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทัท าธุริจิเพือ่ิารทอ่งเทีช่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหลู้ิ คา้เ นิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโ ชผ ิ

ิฎหมาชและในข ัน้ตอนิารผา่นิารตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทชและญีปุ่่ น ข ึน้อชู่ิ บัิารพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลูิ คา้ทุิ ทา่นตอ้งผา่นิารตรวจคนเขา้เมอืง ว้ชตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศิไ์มส่ามารถใหค้วาม

ิว่ชเหลอืใ ๆไ ท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บริิ ารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
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** ในิรณีทีท่า่นจองหอ้งพ ัิ แบบ TRIPLE [2 เตชีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจ ัหาร

หอ้งพ ัิ แบบ TRIPLE ไ  ้ทางบรษิทัอาจมีิ ารจ ัหอ้งพ ัิ ใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูิ คา้ทา่นใ สนใจ...ซือ้ประินัิารเ นิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิิบัทางบรษิทัไ  ้**  

- เบีช้ประินัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระชะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีช้ประินัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระชะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประินัทีม่อีาชมุาิิวา่ 16 หรอืนอ้ชิวา่ 75 ปี **  

 [ร ัิ ษาพชาบาล 2 ลา้น, ร ัิ ษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสชีิวีติหรอืเสชีอวชัวะจาิอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประินัทีม่อีาชนุอ้ชิวา่ 16 หรอืมาิิวา่ 75 ปี **  

  [ร ัิ ษาพชาบาล 2 ลา้น, ร ัิ ษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสชีิวีติหรอืเสชีอวชัวะจาิอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บริิ ารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  

     5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  

 

ราชละเอชี เิีช่วิบัมาตริารชิเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นให้ิ บัคนไทช  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 



GHYAKYUTG-DEC60 Page 8 

คณุสมบตั ิิ ารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบัิรณีิารเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตริารชิเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะ

สัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมาชเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นิารเปลีช่นแปลงราชิารโ ชมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อชู่ิ บัสภาวะอาิาศ ิารเมอืง 

สาชิารบนิ และราคาอาจเปลีช่นแปลงไ ต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อชู่ิ บัอตัราแลิเปลีช่นของเงนิสิลุเชน 
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เอิสารประิอบิารชืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแ ง 

(ิรณุาสง่เอิสาริอ่นเ นิทางอชา่งนอ้ช 30 วนั) 

***ิรณุาถอ ปิ Passport ิอ่นสง่เอิสาร บรษิทัจะไมร่บัผ ิิอบในิรณีสญูหาช*** 

1. พาสปอรต์จนีแ ง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติช ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้

เมอืงโดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุ

ไมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตู

ไมช่ิเวน้ิารชืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาต

ท างานเพิม่เตมิ 

 

เอิสารทีใ่ิใ้นิารขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไม่

ยิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ  

*** หา้มใิร้ปูปริน้ หรอื ถา่ชเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืน

ใหถ้า่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัิีิ ระแสราชวนั และบญัิเี นิสะพ ั ไมส่ามารถใิไ้ ้ิ บัสถานิงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บริิ าร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 


