
  



รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก : สนามบินสุวรรณภูมิฯ - สนามบินคนัไซ จงัหวดัโอซาก้า 

28 เม.ย. 62 
 

23.59 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั  ประตูทางเขา้หมายเลข  แถว 

C เคาเตอร์เชคอิน สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัท พร้อมไกด์คอยต้อนรับและอาํนวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระสาํหรับผูเ้ดินทาง 

 

วนัทีสอง : สนามบินคนัไซ - สถานีชินโอซาก้า - สัมผสัประสบการณ์นังชินคนัเซ็น  

29 เม.ย. 62 สถานีโคคุระ - เมืองคติะควิชู จังหวดัฟุคุโอกะ 
 

03.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ จงัหวัดโอซาก้า โดย สายการบินไทย ชันธุรกจิ เทยีวบินที TG-8060 

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญปีุ่ น ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย  

 ขอตอ้นรับท่านเขา้สู่ เมืองโอซาก้า เมืองการคา้ และเศรษฐกิจทีสําคญั

ของประเทศญีปุ่น อีกทงัยงัเป็นเมืองทีผสมผสานวฒันธรรมไดอ้ย่างลง

ตวั ดูไดจ้ากสถานทีท่องเทียวทีมีทงัย่านบนัเทิง ยา่นการคา้แบบโตเกียว 

แต่ยงัคงมีปราสาท วดั ศาลเจา้ทีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ให้ได้

ศึกษา และเทียวชมหลายแห่ง 

เทียง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน พาท่านสู่ สถานีชินโอซาก้า เปลียนบรรยากาศนําท่านสัมผสั

ประสบการณ์นงัรถไฟความเร็วสูง หรือ รถด่วนชินคนัเซ็น เขา้สู่ สถานโีคคุระ 

เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุคุโอกะ เป็นเขตเมืองหลักในภูมิภาคคิวชู เป็น

ศูนยก์ลางทางการคา้ การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และแฟชนัของเกาะคิวชู 

นอกจากนีในปีค.ศ.2013 ฟุกุโอกะยงัได้รับการจดั อนัดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่

อนัดบั 12 ของโลก จากนิตยสาร MONOCLE อีกดว้ย 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 

 พกัท ีRIHGA ROYAL KOKURA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
โรงแรมระดบั 4 ดาว (BRONZE GRADE) พรอ้มสงิอาํนวยความสะดวกครบครนั 

อาทิ WI-FI บริการบรเิวณลอ๊บบ ีใกลส้ถานีรถไฟ เป็นตน้ 
ขอ้มูลอา้งองิจาก WWW.JAPANICAN.COM 

 



 

วนัทีสาม : เมืองคติะควิชู - ท่าเรือโมจโิกะ เรโทร - ปราสาทโคคุระ 

30 เม.ย. 62      สวนคาวาชิฟูจ ิชม อุโมงค์ดอกวสิทีเรีย 
   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านสู่ ท่าเรือโมจิโกะ เรโทร จุดเชือมต่อระหว่างเกาะคิวชูกบัเกาะใหญ่ฮอนชู อดีตเคยเป็นท่าเรือ

สาํคญัทีใชใ้นการติดต่อคา้ขายกบันานาชาติในช่วง ค.ศ. 1900  ทีนีจึงไดรั้บวฒันธรรมอนัหลากหลาย

จากชาติตะวนัตก ทาํให้อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างออกมาในสไตลย์โุรป และนอกจากนี ในอดีตทีนียงัเคย

เป็นสถานทีพกัตากอากาศของ อลัเบิร์ต ไอน์สไตล ์นกัวทิยาศาสตร์ชือดงัระดบัโลกอีกดว้ย โดยปัจจุบนั

ไดมี้การดดัแปลงอาคาร Old Moji Mitsui Club สถานทีพกัแรมทีไอน์สไตลแ์ละภรรยาเคยพกัระว่างการ

พกัผ่อนทีประเทศญีปุ่น ให้กลายเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงสิงของ เครืองใช ้เฟอร์นิเจอร์ โดยยงัคงสภาพ

เหมือนตอนทีทงั 2 คนเคยพกัอยู่ ปัจจุบนั บริเวณ ท่าเรือโมจิโกะ พอร์ท แห่งนี ไดก้ลายเป็นสถานที

พกัผ่อน และจุดนัดพบยอดนิยมของชาวคิตะคิวชู เนืองจากมีทศันียภาพทีสวยงาม ร้านคา้ ร้านอาหาร 

มากมาย  

 

 

 

 

เทียง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนนั พาท่านชม ปราสาทโคคุระ ปราสาททีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมการสร้างปราสาทของทวั

ประเทศญีปุ่น เนืองจากปราสาทแห่งนีมีรูปแบบการสร้างตามสถาปัตยกรรมญีปุ่นแบบดงัเดิมแท้ๆ  โดย

มีความสูง 5 ชนั และหลงัคามีความพิเศษโดยการสร้างเป็น 4 ระดบั 

ปัจจุบนัปราสาทแห่งนีถูกปรับเปลียนให้กลายมาเป็นพิพิธภณัฑที์

มีข้อมูล และประวติัศาสตร์เมืองคิตะคิวชู มีการจัดแสดงวัตถุ

โบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามูไร โมเดลจาํลองของบ้านเมืองสมยั

โบราณ ตวัอยา่งห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ 

อีกทงัยงัสามารถชมววิของเมืองคิตะคิวชูไดจ้ากชนับนสุดของปราสาทอีกดว้ย 
 

 



นาํท่านเดินทางสู่ สวนคาวาชิฟูจิ เพือชมอุโมงค์ดอกวิสเทอเรีย หรือ ดอกฟูจิซึงภาพความสวยงามของ

ดอกวิสเทอเรียทีบานสะพรังคลา้ยกบัม่านดอกไมทิ้งกิงกา้นพร้อมดอกสีม่วงเขม้ ม่วงอ่อน ขาว และชมพู

ไล่เฉดสีห้อยลงมาจากอุโมงค์ไมที้คลุมทางเดินยาวประมาณ 100  เมตร  ช่วงทีดอกไมบ้านสะพรังพีค

ทีสุดคือช่วงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม ทงันีขึนอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปีดว้ย อิสระ

ให้ท่านไดส้มัผสักบัความงดงามของดอกไมแ้ละบนัทึกภาพความประทบัใจเป็นทีระลึก  

 

 

 

 

 หมายเหตุ   : เนืองจากเป็นช่วงเทศกาลชมดอกวิสเทอเรียอาจทาํให้การจราจรติดขดั // การบานของ

ดอกไมขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัท ีRIHGA ROYAL KOKURA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
โรงแรมระดบั 4 ดาว (BRONZE GRADE) พรอ้มสงิอาํนวยความสะดวกครบครนั 

อาทิ WI-FI บริการบรเิวณลอ๊บบ ีใกลส้ถานีรถไฟ เป็นตน้ 
ขอ้มูลอา้งองิจาก WWW.JAPANICAN.COM 

 

วนัทีสี : เมืองอวิาคุนิ - สะพานคนิไตเคยีว - เกาะมิยาจม่ิา - ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ 

01 พ.ค. 62        จังหวดัฮิโรชิม่า - สวนสันติภาพฮิโรชิม่า  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาคุนิ นาํท่านชม สะพานคินไตเคียว สะพานไมโ้บราณแบบญีปุ่นทีไดชื้อว่า

เป็นสะพานทีสวยติดอนัดับหนึงในสามของสะพานทีสวยทีสุดในประเทศ

ญีปุ่น สร้างจากไมเ้ป็น สะพาน 5 โคง้ ทอดขา้มแม่น้านิชิกิไปยงัปราสาทอิวะคุ

นิ ทีตงัอยู่บนยอดเขาอีกดา้นหนึงของแม่นาํ ตวัสะพานมีความยาว 193 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร วงโคง้บนสุดอยู่สูงจากแม่นาํ 12 เมตร สิงทีน่าประหลาดใจก็คือ

ตวัสะพานยึดติดกนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียวซึงนับเป็นเทคนิคของช่าง

ไมโ้บราณทีใช้การตอกลิมแทนการใชต้ะปู จนกระทงัในปีค.ศ. 1950 สะพานแห่งนีถูกพายุไตฝุ้่ นพดั

ถล่มอย่างรุนแรงซึงในระหว่างนนั ญีปุ่นยงัคงอยูใ่นช่วงสงครามส่งผลให้การบาํรุงรักษาสมบติัทีสาํคญั



ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมถูกละเลยไป สะพานแห่งนีจึงไม่มีการซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน จน

ชาวบา้นจึงไดเ้ริมทาํการฟืนฟูสะพานทีเป็นหัวใจของเมืองขึนอีกครัง อิสระท่านเก็บภาพความประทบัใจ

ตามอธัยาศยั 

จากนนั นาํท่าน นงัเรือเฟอร์รี เพอืขา้มฟากไปยงั เกาะมิยาจม่ิา สถาน

ทีตงัของภูเขาไมเซน (Maisen) ยอดเขาสูงซึงเป็นสถานทีศกัดิสิทธิ

สาํหรับคนทอ้งถิน นาํท่านสักการะสิงศกัดิสิทธิ ณ ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ 

ศาลเจา้ทีมีชือเสียงในเรืองของประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ทีตงัอยู่

กลางทะเลจนดูเหมือนลอยอยูใ่นนาํในช่วงทีนาํขึน จนไดรั้บเลือกให้

เป็น 1 ใน 3 ของทศันียภาพทีงดงามทีสุดในญีปุ่น และไดรั้บการขึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็น

มรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมอีกดว้ย โดยศาลเจา้เก่าแก่แห่งนีสร้างขึนครังแรกในศตวรรษที 6 ในส่วน

ของศาลเจ้าจะประกอบไปดว้ยหลายอาคาร เช่น อาคารภาวนา อาคารหลกั และโรงละครโน ซึงจะ

เชือมต่อกนัดว้ยทางระเบียงทางเดินทีมีเสาดา้นล่างอยูใ่นทะเล  

 

 

 

 
 

 

เทียง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า ทีรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ทงัทางตะวนัตกติดทะเล

เซะโตะใน และทางตะวนัออก-เหนือติดภูเขา เป็นเมืองทีใหญที่สุดในภูมิภาคจูโกก ุมีความเจริญรุ่งเรือง

ทงัดา้นอุตสาหกรรม และการคา้ขายมาตงัแต่อดีต โดยในช่วงสงครามโลกครังที 2 นัน เมืองนีไดถู้ก

ทหารอเมริกันทิงระเบิดปรมาณูลงสู่เมืองเป็นครังแรกในโลก ในวนัที 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 จน

ก่อให้เกิดความเสียหาย และความสูญเสียครังยงิใหญ่ในหนา้ประวติัศาสตร์ญีปุ่น  

 
 



 

 

 

 

พาท่านสู่ สวนสันติภาพฮิโรชิม่า สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตงัอยูใ่จกลางเมืองฮิโรชิม่า สร้างขึนเพือเป็น

อนุสรณ์สถานให้กบัเหตุการณ์การทิงระเบิดปรมาณูเมือสมยัสงครามโลกครังที 2 ในอดีตเนืองจาก 

บริเวณนีเป็นใจกลางของเมืองฮิโรชิม่า เป็นศูนยก์ลางการคา้ และการบริหารของเมือง จึงทาํให้พืนที

บริเวณนี ถูกเลือกเป็นเป้าหมายในการทิงระเบิด และหลงัจากเหตุการณ์การทิงระเบิดได ้4 ปี ทางรัฐบาล

ญีปุ่นไดป้ระกาศอนุรักษพ์ืนทีบริเวณนีไว ้เพือสร้างเป็นสวนสันติภาพแทนการพฒันาขึนเป็นศูนยก์ลาง

เศรฐกิจเช่นดงัเดิม และเมือปี 1996 อณุสรณ์สถานแห่งนียงัไดรั้บเลือกให้เป็นมรดกโลกอีกดว้ย นาํท่าน

เดินชม อะตอมมิก บอมบ์ โดม หรือทีรู้จกักนัในชือว่า โดมปรมาณู อาคารทีอยู่ใกลจุ้ดศูนยก์ลางการ

ระเบิดมากทีสุดในบรรดาอาคารทีสามารถตงัทนต่อแรงระเบิด ปัจจุบนัตวัอาคารไดรั้บการอนุรักษใ์ห้อยู่

ในสภาพเดิม และไดก้ลายเป็นอนุสรณ์เตือนให้ระลึกถึงพลงัทาํลายลา้งของระเบิดปรมาณู และเป็น 

สัญลักษณ์แห่งความหวงัในสันติภาพและการต่อต้านการใช้

อาวธุปรมาณู นอกจากนีภายในสวนสนัติภาพแห่งนีท่านยงัจะได้

พบกับ อนุสาวรีย์เด็กหญิงซาดาโกะ หนึงในเหยือทีได้รับ

ผลกระทบจากการใช้ปรมาณูในสงครามโลกครังที 2 โดย

เด็กหญิงคนนีไดรั้บสารกมัมนัตภาพรังสีตงัแต่อาย ุ2 ขวบ ต่อมา

เธอป่วยเป็นมะเร็งเมด็เลือดขาว และเธอมีความเชือวา่ถา้หากเธอพบันกกระดาษไดค้รบ 1,000 ตวัจะหาย

ป่วย แมเ้ธอจะพยายามพบัจนครบ 1,000 ตวัแลว้ แต่อาการป่วยก็ยงัไม่หาย เธอจึงตงัใจพบัเพิมอีกให้ถึง 

2,000 ตวั แต่ยงัไม่ทนัครบ เธอกเ็สียชีวิตลง โดยการกระทาํของเดก็หญิงคนนีไดส้ะทอ้นให้เราเห็นคุณค่า

ของชีวิต ทีเดก็หญิงซาดาโกะพยายามทาํทุกอยา่ง อะไรก็ไดที้เธอมีความหวงั และไดมี้ชีวิตอยูต่่อไป  

 

คาํ  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัท ีGRANVIA HIROSHIMA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
โรงแรมระดบั 4 ดาว (BRONZE GRADE) พรอ้มสงิอาํนวยความสะดวกครบครนั 

อาทิ WI-FI บริการบรเิวณลอ๊บบ ีใกลส้ถานีรถไฟ เป็นตน้ 
ขอ้มูลอา้งองิจาก WWW.JAPANICAN.COM 

  

วนัทีห้า : สถานีฮโิรชิม่า - นังชินคนัเซ็น                 - สถานีฮิเมจ ิ- ปราสาทฮิเมจ ิ 

02 พ.ค. 62       จังหวดัโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม  



นาํท่านเดินทางสู่ สถานฮีิโรชิม่า เปลียนบรรยากาศนาํท่านสัมผสัประสบการณ์นงัรถไฟความเร็วสูง หรือ 

รถด่วนชินคนัเซ็น เขา้สู่ สถานฮีิเมจ ิจังหวดัเฮียวโกะ ซึงตงัอยูใ่นเขตคนัไซเป็นเมืองทีเจริญรุ่งเรืองและมี

จุดสาํคญัทางคมนาคมอนัเก่าแก่ อีกทงัอุดมไปดว้ยธรรมชาติ วฒันธรรมและประวติัศาสตร์อีกดว้ย 

 พาท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ อายุกว่า 400 ปี ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกปีค.ศ.

1993 ปราสาทแห่งนีมีชือเรียกอีกอยา่งว่า ปราสาทนกกระสา

ขาว เนืองจากทาสีขาวและมุงกระเบืองสีขาวทงัหมดนับเป็น

ปราสาททีสวยงามทีสุดในประเทศญีปุ่น สร้างบนเนินซาก

ป้อมปราการเก่า ซึงปราสาทหลังนีมี 3 หอคอยตังลดหลนั

กันลงมาบนฐานหินถมสูงจากพืนดินมีอาคารสร้างเชือม

หอคอยอย่างแน่นหนามีกาํแพงแข็งแรงเป็นดุจป้อมปราการโดยมีคูนาํเป็นปราการลอ้มรอบ  ชัน

ลอ้มรอบกาํแพงหินสลบัดว้ยประตูและเชิงเทินตามผนังและเชิงเทินมีช่องขนาดเลก็ สาํหรับยงิธนูและ

กระสุนใส่ข้าศึก ถึงแม้ว่าตัวเมืองฮิเมจิจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์การทิงระเบิดในสมัย

สงครามโลกครังที2 แต่ตวัปราสาทกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด 

เทียง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ทีมีจาํนวนประชากรมากทีสุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ

รองจากโตเกียวถือเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและการขนส่งทางเรือของประเทศญีปุ่น รวมถึงเคยมี

ความสาํคญัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ของญีปุ่นอีกดว้ย ทงัยงัคงรักษาเอกลกัษณ์เก่าแก่ไวไ้ดอ้ยา่ง

กลมกลืนในขณะทีอีกดา้นมีการเร่งฟืนฟูพฒันาในฐานะเมืองเศรษฐกิจทีสาํคญัทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

นาํท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ  ถนนสายชอ้ปปิงทีโด่งดงั

ทีสุดและเป็นหนึงในถนนช้อปปิงทีเก่าแก่ทีสุดของเมือง   

โอซากา้ แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นม ภายในยา่นนีมีร้านคา้

เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยัและสินคา้หลากหลาย

รูปแบบทงัสําหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซึงย่านนีถือว่าเป็นย่าน

แสงสีและย่านบนัเทิงชนันําแห่งหนึงของนครโอซาก้า อีก

ทงัยงัมีร้านอาหารทะเลทีขึนชือมากมายหลากหลาย อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเป็นทีระลึกกบัสัญลกัษณ์

เด่นของยา่นนีคือตึกรูปเครืองหมายการคา้ของกลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมชือดงัจากญีปุ่นนนัเอง  

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

พกัท ีGRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
โรงแรมระดบั 4 ดาว (BRONZE GRADE) พรอ้มสงิอาํนวยความสะดวกครบครนั 

อาทิ WI-FI บริการบรเิวณลอ๊บบ ีใกลส้ถานีรถไฟ เป็นตน้ 
ขอ้มูลอา้งองิจาก WWW.JAPANICAN.COM 

 



 

 

 

 

 

 

วนัทีหก : จงัหวดัโอซาก้า - สนามบินคนัไซ - กรุงเทพฯ 

03 พ.ค. 62 
 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  อิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ จงัหวดัโอซากา้ 

13.00 น. เดินทางออกจาก สนามบินคนัไซ โดย สายการบินไทย ชันธุรกจิ เทยีวบินที TG-8065 

17.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

**อตัราค่าบริการต่อท่าน** 

 

** ราคาทัวร์สําหรับผู้ร่วมเดินทาง 25 ท่าน ขึนไป ในกรณีทีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจํานวน 

ทางบริษทัของสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงราคาทัวร์ เลือนวนัเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง  ** 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการนรีวม  

 ตั ว เ ค รื อ ง บิ น ไ ป - ก ลั บ  ชั น ธุ ร กิ จ  (BUSINESS CLASS) โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น ไ ท ย  ( CHARTER FLIGHT)  

ไม่สามารถสะสมไมล์ได้  

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนัและประกนัภยั เป็นไปตามเงือนไขทีสายการบินกาํหนด  

 บริการนาํดืม วนัละ  1 ขวดต่อท่าน 

 บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ช ระหวา่งการเดินทาง 

 ค่าทีพกั หอ้งละ 2  ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

 ค่าอาหาร  ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาทีบริษทัฯ จดัขึน สาํหรับผูที้มีอายตุงัแต่  

ปีขึนไป และสูงสุดไม่เกิน 75 ปี 

- กรณีประสบอุบติัเหตุไดรั้บบาดเจบ็ไม่ถึงแก่ชีวติ จาํนวนเงินทุนประกนัสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 

-  กรณีประสบอุบติัเหตุถึงแก่ชีวิต จาํนวนเงินทุนประกนัสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตยีง 

อายุ -  ปี 

เดก็ไม่มีเตยีง 

อายุ -  ปี 

พกัห้องเดยีว 

เพมิท่านละ 

28 เม.ย. - 03 พ.ค. 62 79,900.- 79,900.- 69,900.- 10,500.- 



- กรณีผูเ้ดินทางอายตุาํกว่า  ปี หรือสูงกว่า  ปี ประสงคจ์ะทาํประกนัการเดินทางสามารถแจง้ทางบริษทัฯ

ได ้**มีค่าใชจ่้ายเพมิเติม**                                                                                                                                                                            

 )หมายเหตุ( : รายละเอยีดเพมิเตมิสามารถตดิต่อสอบถามเจ้าหน้าทขีองบริษัท 

 

อตัราค่าบริการนไีม่รวม  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่าน เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์หรือค่ายานพาหนะอืนๆ เป็นตน้ 

ซึงนอกเหนือจากทีระบุไวต้ามรายการทวัร์  

 ค่าปรับ สาํหรับนาํหนกักระเป๋าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกาํหนดไว ้ 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญีปุ่นสําหรับบุคคลต่างดา้ว หรือท่านผูป้ระสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนัหรือไป

ทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์นๆ ทีเขา้เงือนไขทีจะตอ้งยนืขอวซ่ีาตามปกติ 

 ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพมิ 
 

 

ข้อมูลเกยีวกบัข้อจาํกดัเรืองอาหาร 

 เมือเจา้หนา้ทีของทางบริษทัฯ ไดย้ืนยนัการเดินทางของกรุ๊ปต่อท่านแล้ว  ทางเจา้หนา้ทีจะนาํส่งเอกสารเพือสอบถาม

ขอ้มูลดา้นอาหารและสุขภาพของท่านเพือนาํเป็นขอ้มูลสําหรับการจดัเตรียมอาหารสาํหรับท่านตลอดการเดินทาง โดย

กรุณาตอบกลบัล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัก่อนการเดินทาง 

 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิอา้งอิงตามเอกสารทีท่านไดร้ะบุไวเ้ท่านนั ดงันนัเพือประโยชน์ต่อตวัท่านเอง กรุณากรอก

ข้อมูลด้วยตัวเอง 

 กรณีทีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารจาํพวกซูชิ ซาชิมิ (ของดิบทุกประเภท)  นนัรวมถึงท่านไม่สามารถทานของ

ดิบทีไม่ปรุงสุกตามวฒันธรรมการรับประทานของชาวญีปุ่นทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ ฯลฯ หมึก 

หอย กุง้ หรืออืนๆ โดยทางภตัตาคารจะเปลียนเป็นเมนูทีเป็นผกั , เตา้หู ้หรืออืนๆ ทดแทนตามความเหมาะสม 

 ในกรณีทีท่านไม่กรอกและนาํส่งเอกสารดงักล่าวส่งคืนแก่ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิจดัเตรียมอาหารตาม

รายการทวัร์ปกติ หรือหากท่านขอเปลยีนแปลง เพมิเติมรายการอาหารเมือเดินทางถึงญปีุ่ นแล้วอาจมีค่าใช้จ่ายเพมิเติม

นอกเหนือจากรายการทวัร์   
 

เงือนไขการชําระเงนิ  

 กรุณายนืยนัการเดินทางและชาํระเงินมดัจาํขนัตาํท่านละ ,  บาท ภายใน  วนันบัจากวนัทีท่านทาํการจองกรณีไม่

เป็นไปตามกาํหนด บริษทัฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย  วนัทาํการ มิเช่นนนับริษทัฯขอ

สงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทงัหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงการ

เดินทางในช่วงเทศกาลท่องเทียวหรือวนัหยดุต่อเนือง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทวัร์เร็วกวา่ทีกาํหนดไวข้า้งตน้ 



 

 

 

 

การยกเลกิและการเปลยีนแปลง  

 สําหรับโปรแกรมทวัร์ทีเป็นเทียวบินเช่าเหมาลาํ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทุกกรณี และจะไม่มีการคืน

เงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมด ทงันีหากมีเหตุจาํเป็นทีจะตอ้งยกเลิกการเดินทาง สามารถเปลียนชือผูเ้ดินทางแทนได้ 

ภายใน  วนั ก่อนวนัเดินทาง 

 

เงือนไขและข้อกาํหนดอืนๆ  

 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลียน และราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนราคาค่าบริการในกรณีทีมีการขึนราคาค่าตวัเครืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมนาํมนั หรือ

มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลียนไดป้รับขึนในช่วงใกลว้นัทีคณะจะเดินทาง  

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์ดินทางเพือท่องเทียวเท่านนั การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอืน 

ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน

อาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อืน ๆ ทีเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดม้ีส่วนรู้เห็น เกียวขอ้ง 

หรือ มีส่วนตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวทงัสิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็น

เหตุผลซึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบคืนเงิน

ทงัหมด และหากการปฏิเสธนนัส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ไกด์รวมถึงทางคณะทวัร์ท่านอืน ๆ จะไม่

สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหน้าที

ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ  

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนตา่งดา้วทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคน

เขา้เมืองเท่านนั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน      

ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 

ค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจาก

อุบติัเหตุต่างๆ 

 บริษทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหาย

ของสัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบตอ่การสูญหายดงักล่าว  

 ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช้ ไม่สามารถ

นาํมาขอคืนเงินได ้ 



 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ไม่ครบตามที

กาํหนดไว ้ 

 ค่าบริการทีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ท่าน

จะขอคืนค่าบริการไม่ได ้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทงันีทางบริษทัฯจะ

ยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสําคญั 

 

เงือนไขนอกเหนือความรับผดิชอบ 

 ผู้ เดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซือสินคา้ต่างๆในระหวา่งการเดินทาง

ท่องเทียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ทีผูเ้ดินทางไดซื้อ

ระหวา่งการเดินทางท่องเทียวนี 

 ผูเ้ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯจะไม่

สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเทียว อนัมี

สาเหตุมาจากผูเ้ดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่

พึงพอใจของผูเ้ดินทางทีเกียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของ

ประชาชนในประเทศทีเดินทางไป 

 

คําแนะนําและข้อควรระวงัในการเดินทาง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเทียวสําคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการ

เดินทางท่องเทียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 

 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนงัสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นทีปลอดภยั โดยหมนัตรวจสอบดูอยูเ่สมอ ตลอดระยะเวลา

การเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 

 อุบติัเหตุเป็นสิงทีไม่ทราบล่วงหนา้ และ สามารถเกิดขึนไดทุ้กวินาทีระหวา่งการเดินทางท่องเทียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจ

ต่อคาํเตือนของไกด ์หวัหนา้ทวัร์ ท่องเทียวอยา่งระมดัระวงัและไม่ประมาท 

 การเลือกซือสินคา้ระหวา่งการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา 

และความพึงพอใจ อยา่งถีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมีทงัทีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตาํ แตกต่างกนัไป สิทธิใน

การจะซือหรือไม่ซือเป็นของผูเ้ดินทาง 

  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอืน เผือกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะ

สามารถติดต่อกนัได ้ 

 ผูเ้ดินทางควรเลือกซือประกนัภยัการเดินทางเพิมเติม เพือการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลุมและเหมาะสม

หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 


