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โดยสายการบนิ  NEWGEN AIRWAYS 
บนิตรงลงฮโิรชมิา่ เมอืงแหง่ประวตัศิาสตรโ์ลก 

เยืย่มชม เมอืงแหง่เทพเจา้ เมอืงชมิะเนะ 

เยอืนเมอืงมรดกโลก เหมอืงแรเ่งนิอวิาม ิกนิซงั และ เมอืงเกา่โอโมร ิ 

เทีย่วเมอืงทตโทร ิเยอืนทะเลทรายญีปุ่่ น ยอ้นรอยบา้นเกดิโคนนั ยอดนกัสบืจิว๋ 

อสิระชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ยา่นฮโิรชมิา่ ดาวนท์าวน ์

ฟร!ี!!  WIFI บนบสั ตลอดการเดนิทาง 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.20 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร  ์

สายการบนินวิเจน แอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอนิ 

สายการบนินวิเจน แอรเ์วยส์  โดยเครือ่งบนิทีใ่ชจ้ะเป็นเครือ่งโบอิง้ B737-800 ทีน่ั่งชัน้ประหยดั

จ านวน 189 ทีน่ั่ง มบีรกิารอาหารและน ้าดืม่บนเครือ่ง 

วนัสอง สนามบนิฮโิรชมิา่ ประเทศญีปุ่่ น – ศนูยม์รดกโลกอวิามกินิซงั – เมอืงเกา่โอโมร ิ– ศาลเจา้อซิู

โมไ่ทฉะ – สถานไีทชะเกา่ - ปราสาทมตัสเึอะ 

01.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงฮโิรชมิา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่E3 801 

09.30 น.   ถงึ สนามบนิฮโิรชมิ่า ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทาง จากนั้น 

เมอืงชมิะเนะ Shimane เป็น  เมอืงที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของภูมภิาคตะวันตกของญี่ปุ่ นและหัน

หนา้ออกไปทางทะเลญี่ปุ่ น ชมิะเนะ คอื เมอืงที่มักจะมชีือ่ปรากฏในหนังสอืปรัมปรา ความเชือ่เรื่อง

เทพเจา้เสมอ จนเรียกไดว้่า ชะเนะ เมืองแห่งเทพเจา้ หรือ ดนิแดนแห่งต านานที่รูจ้ักในนามของ

สถานทีท่ีเ่ทพเจา้ในญีปุ่่ นจ านวนมากมายนับไมถ่ว้นจะมารวมตวักนัเพื่อประชุมประจ าปี (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

เดินทางสู่ ศูนยม์รดกโลกอวิามกินิซงั (Iwami Ginzan World Heritage Center) เรียนรู ้

เกีย่วกบัเหมอืงแร่เงนิที่มชี ือ่เสยีงของโลก เหมอืงแร่เงนิอวิามถิูกคน้พบในปี 1526 เป็นเหมอืงแร่ที่ใช ้

งานมาประมาณ 400 ปี และปิดตัวลงในปี ค.ศ.1923 เป็นเหมอืงที่ผลติแร่เงนิ ออกมาโดยไม่ส่งผล

กระทบจอ่สิง่แวดลอ้ม และเป็นเหมอืงขนาดใหญ่ ทีว่า่กนัวา่ 1 ใน 3 ของแร่เงนิทัง้หมดถูกผลติออกมา

จากทีแ่หง่นี้  ดว้ยเหตนุี้ จงึไดร้ับเลอืกจากยเูนสโกใหเ้ป็นสถานทีม่รดกโลก World Heritage Center 

ปัจจุบันถูกปรับสภาพกลายมาเป็นสถานที่ส่องเที่ยวที่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเขา้ชม หา

ความรูไ้ดต้ามอธัยาศยั น าท่านสู ่เมอืงเกา่โอโมร ิTownscape of Omori ไดร้ับรางวลัเมอืงมรดก

โลกจากยเูนสโกพรอ้มๆ กบัเหมอืงแร่เงนิอวิาม ิภายในเมอืงยงัคงอนุรักษ์ความดัง้เดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว จ านวน  

10-15 สงิหาคม 2561 25,888.- 8,900 41+1 



ลกัษณะโดดเดน่ ของบา้นเรอืนทีน่ี่ คอื หลงัคาสแีดง หรอืทีเ่รยีกกนัว่า Sekishu-gawara อสิระให ้

ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัวถิชีวีติของคนในเมอืงและทัศนียภาพทีส่วยงามตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดนิทางสู ่ศาลเจา้อซิูโมไ่ทฉะ Izumo Taisha Grand Shrine หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการคอื อซิู

โม่โอยาชโิร่ อยู่ในเมอืงอซิูโม่บนขอบทางฝ่ังตะวันตกของคาบสมุทรชมิาเนะ ในฐานะศาลเจา้ที่มี

ชือ่เสยีงและส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นศาลเจา้อซิูโม่ไทฉะไดร้ับการเยืย่มชมและเยีย่มเยอืนจาก

ผูค้นมากมายทัง้ในญีปุ่่ นและทั่วโลกทุกปี ชม สถานไีทชะเกา่ เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่ว เนื่องจาก

เป็นป้ายสุดทา้ยของสายไทชะและเป็นทางเขา้ศาลเจา้ Izumo Taisha ระงับการวิง่ตัง้แต่เดือน

เมษายนปี ค.ศ.1990  สถานีนี้มลีักษณะศาลเจา้ไม ้ถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมที่ส าคญั

และอนุรักษ์ใหค้งสภาพเดมิ ภายในสถานี หอ้งผูโ้ดยสารส าหรับเมือ่ราชวงศม์าเยีย่ม โต๊ะขายตั๋วและ

ป้ายค่าโดยสาร ประตูผ่านท าจากไม ้และโคมไฟระยา้จากยุคไทโช ยังคงอยู่เสมอืนเดมิ ปราสาท

มตัสเึอะ Matsue Castle หรือที่มีอีกชื่อที่รูจุ้กกันอย่าง ปราสาทด า  ตัง้อยู่ที่ตัวเมืองมัตสึเอะ 

นับเป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลงัดัง้เดมิของญีปุ่่ น โดยปราสาทไดถู้กสรา้งขึน้เสร็จประมาณปี ค.ศ.1611 

สรา้งโดยขุนนางในทอ้งถิน่ โฮรโิอะ โยชฮิารุ ตัวปราสาทมัตสเึอะมทีัง้หมด 6 ชัน้ ที่นี่ไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัล ้าคา่ในปีค.ศ.1950 และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบัตขิองชาติ

ในวนัที ่8 กรกฎาคม ในปี ค.ศ.2015 

 

ค า่         บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)  

พกัที ่ Matsue Universal Hotel Annex หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม ตลาดปลานาคาอุระ – พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื – เนนิทรายทตโทร ิ– พพิธิภณัฑศ์ลิปะ

ทราย - ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



 

เดนิทางสู่ ตลาดปลานาคาอุระ 

Nakaura Tairyo Fish 

Market ตลาดปลาที่เป็นที่นิยม

ของเมอืง เนื่องจากท าเลทีต่ัง้ของ

เมืองเมืองซากาอมินิาโตะมพีื้นที่

ตดิทะเล และท่าเรือขนส่งขนาด

ใหญ่ ณ ตลาดแห่งนี้จงึมีอาหาร

ทะเลสดๆ  นอกจากนี้  ยังมแีบบอาหารส าเร็จอย่างซูช ิและอาหารญี่ปุ่ นอืน่ๆอกีดว้ย โดยเมนูที่บอก

เลยว่าเด็ดดวงของที่นี่น่ันก็คอื คอื ปูมตัสบึะ (Matsuba) ซึง่มมีากในช่วงหนา้หนาว นิยมน าไปตม้

ในน ้าเกลอืใสส่าหร่ายปรุงรส อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนั

ยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอื โคนนั ทาวน ์ภายในพพิธิภณัฑม์ ี2 ชัน้ จดั

แสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยาม่า ตัง้แต่สมัยประถม ไปจนถงึผลงานที่มชี ื่อเสียงทัง้หลาย ทัง้

ตน้ฉบับการตนู แผ่นอนเิมะ หุน่จ าลองตวัละครเรือ่งโคนันยอดนักสบื และหอ้งท างานจ าลอง สว่นชัน้ที ่

2 มมีมุใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาทีน่่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอรด์ที่ใหเ้ราสวมบทบาทโคนันคุง 

พพิธิภัณฑ์แห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อแฟนคลับคุโด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรือ ยอดนักสบืจิว๋โคนัน ของอาจารย์

โกไซ อาโอยามา่ ผูเ้ขยีนซรีีย่ส์การต์นูมงังะชือ่ดงัชดุนี้โดยเฉพาะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

น าท่านสู่ เนนิทรายทตโทร ิหนึ่งในสามเนนิทรายในประเทศญี่ปุ่ น และเป็นเนนิทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุอกี

ดว้ย เนินทรายของทีน่ี่สจีะออกเหลอืงคล ้า เพราะมกีารผสมของเนื้อทรายกับเถา้ภูเขาไฟ แต่จุดเด่น
ของเนนิทรายทีน่ี่คอืทวิทัศน์ของทรายสงูใหญ่ทีต่ดักบัสขีองทอ้งฟ้าและสขีองทอ้งทะเล อสิระใหท้่าน

ท ากจิกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เครื่องร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะน่ังรถมา้เกวยีนลาก หรือ ขีอู่ฐ 

(ราคาไม่รวมในค่าทวัร)์ จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย ภายในมีศลิปะและ

ประตมิากรรมที่ท าจากทราย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับผลงานศลิปะตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่าน

อสิระชอ้ปป้ิง หา้งออิอน AEON MALL ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหารและรา้นสนิคา้แบรนเนมด์

ตา่งๆ มากมาย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Matsue Universal Hotel Annex หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

 

 



วนัทีส่ ี ่ สวนสนัตภิาพฮโิรชมิ่า - โดมปรมาณู – สวนชูเคเอน – ศาลเจา้อสิกึุชมิะ - ชอ้ปป้ิงเมอืงฮโิร

ชมิา่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงฮโิรชมิา่ Hiroshima เมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ์ทัง้ทาง

ตะวันตกติดทะเลเซะโตะในและทางตะวันออก-เหนือติดภูเขา และเมืองที่ถูกจากรึกชื่อไวใ้น

ประวัต ิศาสตร์ญี่ปุ่ นและประวัต ิศาสตร์โลก หนึ่งในสองเมืองที่ไดร้ับผลกระทบจากการพ่ายแพ ้

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ของญี่ปุ่ น เยือน สวนสนัตภิาพฮโิรชมิ่า Hiroshima Peace Memorial 

Park คอื สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้มาเพื่ออธษิฐานใหโ้ลกมแีตส่ันตภิาพตลอดกาล โดยตัง้อยู่ตรงใจ

กลางเมืองฮิโรช ิม่าซึ่งเป็นจุดทิ้งระเบิดปรมาณู โดยเป็นที่ตัง้ของ Hiroshima Peace Memorial 

Museum (พพิธิภัณฑ์อนุสรณ์สถานสนัตภิาพฮโิรชมิ่า) พพิธิภัณฑ์ทีถ่่ายทอดความน่ากลัวของระเบดิ

ปรมาณูสู่ผูค้นรุ่นหลังซึง่ตัง้อยู่ตรงชายฝ่ังตรงขา้มกับ โดมปรมาณู มรดกโลกทางวัฒนธรรม และ 

ป้ายเคารพสกัการะ วญิญาณผูเ้สยีชวีติจากระเบดิปรมาณู จากหนา้ตา่งใจกลางพพิธิภณัฑ ์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

 

น าท่านสู่ สวนชูเคเอน Shukkeien นับเป็นสวนสวยที่ตัง้อยู่ภายในตัวเมอืงฮโิรชมิ่า เป็นสวนที่ถูก

ออกแบบตกแต่งแบบญี่ปุ่ นแท ้ๆ  โดยมกีารจ าลองแบบของป่าและหุบเขาเพื่อใหไ้ดว้วิที่คลา้ยกับอยู่

ท่ามกลางธรรมชาต ิซึง่การก่อสรา้งที่นี่นั ้นเป็นภายหลังจากไดท้ าการก่อสรา้งปราสาทฮโิรชิม่า

(Hiroshima Castle) เป็นชว่งราวๆปี ค.ศ. 1620 ภายในสวนจะมทีางเดนิทีเ่ชือ่มตอ่สว่นตา่งๆ ไปรอบๆ

สระน ้าขนาดใหญ่มีเหล่าปลาคราฟ มีศาลาเล็กๆส าหรับน่ังพักผ่อนหย่อนใจ อสิระใหท้่านซมึซับ

บรรยากาศของธรรมชาตติามอัธายาศัย ศาลเจา้อสิกึุชมิะ Itsukushima Shrine ตัง้อยู่บน เกาะ

มยิาจมิา่  (Miyajima) นับเป็นศาลเจา้ทีด่งัมากๆแหง่หนึง่ของฮโิรชมิา่  ซึง่ความโดง่ดงัทีว่า่นี้หลกัๆ

ก็มาจากประตูโทรอิสิแีดงขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่กลางทะเลจนดูเหมอืนลอยอยู่ในน ้าในชว่งทีน่ ้าข ึน้นี่เอง

ละ่คะ่ มนัเป็นอะไรทีอ่เมซิง่มากๆทีเ่ห็นเหมอืนประตทูีเ่ปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ความศกัดิส์ทิธิต์ัง้อยู่บน

น ้า เรยีกไดว้า่เป็นสว่นผสมลงตวัของทัง้วฒันธรรมกบัธรรมชาต ิตวัชือ่เกาะมยิาจมิา่ทีแ่ปลว่าเกาะแห่ง

ศาลเจา้ เพราะมีศาลเจา้อสิกึุชมิะตัง้อยู่ มียอดเขาสูงที่ชื่อภูเขาไมเซน (Misen) ซึง่เป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิส์ าหรับคนทอ้งถิน่ และเกาะแห่งนี้ไดร้ับเลอืกจากผูท้ีม่อี านาจทีสุ่ดในสมัยเฮอันใหเ้ป็นทีต่ัง้

ของศาลเจา้ประจ าตระกูลและไดส้รา้งศาลเจา้อิส ึกุช ิมะขึ้นมา อิสระ ช้อปป้ิงเมืองฮิโรชมิ่า 

Hiroshima Downtown ทีเ่รยีกวา่ฮอทฮติมากทีส่ดุของเมอืงฮโรชมิา่นัน้จะตัง้อยูบ่นถนนฮอนโดร ิ

(Hondori) ซึง่จะเป็นถนนคนเดนิเสน้ยาว หลังคาโปร่งแสงสูงชะลูดเต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร

มากมายอยู่ไม่ไกลจากสวนสันตภิาพฮโิรชมิ่ามากนัก นับเป็นแหล่งช็อปป้ิงบรเิวณใจกลางเมอืงฮโิร



ชมิ่าที่ของเพียบและคนก็จะหนาตาตลอดๆ ทั่วทัง้บรเิวณจะเห็นบรรยากาศการคา้ขายทีค่กึคักเต็มไป

ดว้ยผูค้นทีม่ารวมตวักนัจบัจา่ยใชส้อย  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Sejour Fujita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  อสิระเทีย่วเมอืงฮโิรชมิา่และเมอืงใกลเ้คยีงตามอธัยาศยั หรอื อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในฮโิรชมิา่ และเมอืงใกลเ้คยีง (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

 

• ปราสาทฮโิรชมิ่า Hiroshima Castle หรือมอีกีชือ่หนึ่งที่คนรูจ้ักกันว่า “ปราสาทปลาคราฟ” สูง

ประมาณ 5 ชัน้ ลอ้มรอบดว้ยคนู ้า บรเิวณรอบๆของปราสาทนัน้จะรวมไปถงึศาลเจา้และสิง่ก่อสรา้งที่

คงเหลอืในอดตีทีก่ลายมาเป็นซากอาคารใหเ้ห็นในปัจจบุัน 

• พิพิธภ ัณฑ์มิยาจ ิม่า  Miyajima History and Folklore Museum ตั ้งอยู่ที่ เกาะมิยาจิม่ า

(Miyajima)ในจังหวัดฮโิรชมิ่า(Hiroshima) นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไดร้วบรวมเอาขา้วของเครื่องใช ้

พืน้บา้นของชาวเมอืงบนเกาะแหง่นี้ รวมถงึเอกสารโบราณ บทกวตีา่งๆ ภาพวาดของเมอืงมยิาจมิา่   

• วดัไดโชอนิ Daisho-in Temple ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาของภเูขาไมเซนบนเกาะมยิาจมิะ (Miyajima 

Island)  

• ภูเขามเิซน Mount Misen เป็นยอดเขาทีส่งูสดุๆแลว้บนเกาะมยิาจมิะ (Miyajima) 

• เสน้ทางจกัรยานขา้มภูมภิาค Shimanami Kaido หรอืทีห่ลายๆ คนเรยีกวา่ เสน้ทางจกัรยานขา้ม

ภมูภิาคโดยจะมจีดุเริม่ตน้ตรงเมอืงโอโนมชิ ิส ิน้สดุทีเ่มอืงอมิาบาร ิของภมูภิาคชโิกก ุโดยเสน้ทางนี้จะ

เชือ่มต่อระหว่างภูมภิาคชโูกกุ กับเกาะภูมภิาคชโิกกุ ขา้มทะเลเซโตะ (Seto) เป็นระยะทางประมาณ 

70 กโิลเมตร 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Sejour Fujita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก สนามบนิฮโิรชมิา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 



 จากน ัน้ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮโิรชมิา่ 

10.30 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินวิเจน แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่E3 802 

**มบีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง** 

14.05 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก …. บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีญ่ ีปุ่่ นมขีนาดเล็กและมจี านวนหอ้งจ ากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request ประเภท

หอ้งพกั สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ (On Request)*** 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้ าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางข ึน้ต ่า 41 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 



• หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เทีย่วบนิเช่าเหมาล า Charter Flight กรณียกเลกิการเดนิทาง สงวนสทิธิ์

งดคนืเงนิทุกกรณี 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 



หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


