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เส้นทางสวย  เที�ยวเต็มที�  ไม่มีฟรีเดย์ 

สดุยอดเกาะมชิาลนิสามดาว  เสาแดงกลางนํ �า 

1 ใน 3 สะพานไมส้วยตดิอนัดบั  ของญี�ปุ่ น 
ชอ้ปสดุมนัสC์anal  City 

ศาลเจา้รมิหาด  ประตแูหง่เทพเจา้ 
ถา่ยรปู ชคิๆ  ถนนกําแพงสขีาว 

เมอืงประวตัศิาสตรฮ์โิรชมิะ 
สดูอากาศบรสิทุธิ�  ที�เมอืงตน้แบบ Eco  Town 
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WIFI FREE ON BUSนํ �าดื�มบรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิเพื�อ
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซื�อต ั�วเครื�องบนิประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทาง
ได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ
ยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความ
คมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตผุลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป 
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
( SL314:23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบนิฟุกโุอกะ–คติะควิชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาล
เจา้ Motonosumi Inari-ออิอน มอลล ์

บนเครื�อง   YAMAGUCHI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
3 สะพานคนิไตเคยีว-เกาะมยิาจมิะ (Miyajima)- 

Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดนิฮอนโดรโิชเทนไก 
 

 
 HIROSHIMA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
4 ถนนกาํแพงสขีาวเมอืงยานาอ-ิศาลเจา้อะคะมะ-ยา่น

การคา้เท็นจนิ-คาแนลซติ ี
 

 
 

 HAKATA 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
5 สนามบนิฟุกโุอกะ-กรงุเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 

( SL315:07.50-11.55 ) 
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วนัที� 1  กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณอาคาร 1 ช ั�น 3 อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิดอนเมือง 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL)พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกโุอกะประเทศญี�ปุ่ นโดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เที�ยวบนิที� SL314 
 
วนัที� 2  สนามบนิฟุกกโุอกะ-คติะควิชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจา้ Motonosumi Inari-ออิอน มอลล ์

เชา้               รบัประทานอาหารบนเคร ื�อง 
07.25        เดนิทางถงึสนามบนิฟุกโุอกะประเทศญี�ปุ่ น หลงัผ่านขั �นตอน ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู ่คติะควิชู เป็นเมืองที�อยู่ทางเหนือสุดของเกาะควิชู เป็นจุดเชื�อมต่อทั �งทางบกและทางนํ�า 
ระหวา่งเกาะควิช(ูKyushu)และเกาะฮอนช(ูHonshu)หรอืเกาะใหญ่ของญี�ปุ่ น  ใหทุ้กท่านไดสู้ดอากาศบรสิุทธิ�  
ณ  เมอืงตน้แบบ  Eco  Town  ที�ดทีี�สดุแห่งเกาะฟกุกโุอกะจากนั�นนําท่านเดนิทางไปยังตลาดปลาทอ้งถิ�นคา
ราโตะ  ใหท้่านไดต้ื�นตาและเลอืกชมิอาหารทะเลสดสดมากมาย 

                    อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนั�นนําท่านศาลเจา้ Motonosumi Inariในเมือง Nagato จังหวัด Yamaguchi หันหนา้เขา้หาทะเล
ญี�ปุ่ นศาลแห่งนี�มวีวิอันสวยงาม ทั �งเสาโทรอิสิแีดงที�เรียงราย ทะเลใสสนํี�าเงนิ และพืชพันธุเ์ขยีวขจศาลเจา้
แห่งนี�เป็นที�ประทับของดวงวญิญาณศักดิ�สทิธิ� ที�แยกออกจากศาลเจา้ Taikodani Inari ในจังหวัดชมิาเนะ 
เมื�อประมาณ 60 ปีกอ่น  เลา่กนัวา่เทพเจา้แปลงกายเป็นสนัุขจิ�งจอกสขีาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมง
คนหนึ�งเพื�อบอกใหต้ั �งศาลเจา้ในพื�นที�นี�จุดที�โดดเดน่น่าประทับใจที�สุดของศาลเจา้แห่งนี�เห็นจะเป็นเสาโทรอิิ
123 ตน้ที�ตั �งเรยีงรายเป็นระยะทางกวา่ 100 เมตร  

 

 
 
จากนั�นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล(์AEON Mall) เป็นหา้งที�รวมเอาซูเปอรม์ารเ์ก็ตและชอ้ปปิ� งมอลลดว้ยกัน มี
สนิคา้หลากหลายครบครันตั �งแต่เสื�อผา้เครื�องนุ่งห่ม เครื�องใชไ้ฟฟ้า หนังสอื ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสนิคา้
ประเภทอาหาร และมบีรกิารกลอ่งสําหรับแพ็คใหฟ้รีดว้ย เรียกว่ามีบรกิารอํานวยความสะดวกใหก้ับนักชอ้ป
จากตา่งประเทศอย่างครบครันเลยทเีดยีว 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

ที�พกั               YAMAGUCHI  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที� 3 สะพานคนิไตเคยีว-เกาะมยิาจมิะ (Miyajima)-Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดนิฮอนโดรโิชเทน

ไก 
เชา้                รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
       นําท่านเดนิทางสะพานคนิไตเคยีว(Kintai-kyoBridge)ตั �งอยู่ภายในเมอืงอวิาคนู(ิIwakuni) 



 
 

4 | 08JP2558_JWPJP74A-SL_JAN-MAR_HIROSHIMA  5D3N 

ของจังหวดัยามากจู(ิYamaguchi) สะพานคนิไตเคยีวนับเป็น1 ใน 3 สะพานที�สวยที�สดุของญี�ปุ่ นเกาะมยิาจิ
มะ (Miyajima)จังหวดัฮโิรชมิะ (Hiroshima) มสีญัลกัษณอ์นัโดง่ดงัคอืประตโูทรอิสิแีดงสดที�ตั �งตระหง่าน
อยู่กลางทะเล ใหบ้รรยากาศที�ดเูรน้ลบัชวนพศิวง  

   
                 
  เที�ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั   

นําท่านเดนิทางชม อนุสรณ์สถานที�ไดร้ับการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งนี�เป็นเหมือนสักขีพยานทาง
ประวัตศิาสตรท์ี�บอกเล่าความน่าสะพรงึกลัวของระเบิดปรมาณูตกึนี�รูจ้ักกันในชื�อ Atomic Bomb Dome 
(Genbaku Dome)เพราะมีลักษณะดา้นบนและรูปร่างของโครงเหล็กที�เหมือนโดม สถานที�แห่งนี�ได ้
กลายเป็นสญัลกัษณแ์ทนความตอ้งการกําจัดอาวธุนวิเคลยีรใ์นตอนนี�และในอนาคต และแทนความสําคัญของ
สนัตภิาพอนัยั�งยนื 

 

นําท่านชอ้ปปิ�งอสิระฮอนโดรโิชเทนไก (HondoriShotengai)ซึ�งเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งใจกลางเมืองของคนฮิ

โรชมิ่าฮอนโดร ิโชเทนไกตั �งอยู่บนถนนฮอนโดร ิ(Hondori) เป็นย่านชอ้ปปิ� งของเมืองฮโิรชมิ่า เป็นถนนเสน้

ยาวเต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆมากมายใหเ้ลอืกชอ้ปปิ�งกนัแบบจุใจ 
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คํ�า                   รบัประทานอาหารคํ�า  อสิระตามอธัยาศยั 
ที�พกั               HIROSHIMAหรอืเทยีบเทา่                  
 
วนัที� 4               ถนนกาํแพงสขีาวเมอืงยานาอ-ิศาลเจา้อะคะมะ-ยา่นการคา้เท็นจนิ-คาแนลซติ ี
เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําท่านชม ถนนกาํแพงสขีาวเมอืงยานาอ ิมรีะยะทางทั �งหมด 200 เมตร และขนานกบัแม่นํ�ายานาอกิาวะที�
ไหลผ่านตวัเมอืง ในปี 1984 เขตทั �งหมดไดร้ับการจัดใหเ้ป็นอาคารอนุรักษ์ทางวฒันธรรมที�มคีวามสําคัญ สิ�ง
ที�สามารถสงัเกตไดจ้ากอาคารเหลา่นี�คอืคอ่นขา้งแคบ และขยายยาวออกไปดา้นหลัง บา้นที�แคบแต่มีความ
ลกึนี�แตเ่ดมิเรยีกวา่ “อนุะก ิโนะ เนโดะโกะ” แปลวา่รังปลาไหลในภาษาญี�ปุ่ น นอกจากบรรดาอาคารเหล่านี� 
คณุจะไดพ้บกบัพพิธิภัณฑแ์ละสามารถลองการทอผา้ 

 

 
 
เที�ยง               รบัประทานอาหารกลางวนั   

นําท่านเดนิทางชม ศาลเจา้อะคะมะศาลเจา้เศรา้ๆ ที�สรา้งอทุศิแกจ่ักรพรรดนิอ้ยศาลเจา้ที�ตั �งอยู่เพยีงไม่กี�
รอ้ยเมตรจากชอ่งแคบคนัมอน (Kanmon Strait) นั�นคอ่นขา้งเศรา้ สรา้งอทุศิแกจ่ักรพรรดนิอ้ยอายหุกปีที�
เสยีชวีติในทะเลไมไ่กลจากที�นี� ในระหวา่งสงคราม Dan-no-uraในปี 1185จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�งยา่น
การคา้เท็นจนิมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกไม่วา่จะเป็นเสื�อผา้ แฟชั�น  รองเทา้ รา้นอาหาร รา้นขนม ฯลฯ
จากนั�นนําท่าน คาแนลซติเีป็นศนูยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมอืงฟกูโูอกะ ประเทศญี�ปุ่ น ไดร้ับ
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การขนานนามวา่เป็น "เมอืงที�อยู่ในเมอืง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศนูยเ์กม โรง
ภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองที�ไหลผ่านกลางศนูยก์ลางคา้ 

 
คํ�า                 รบัประทานอาหารคํ�า  อสิระตามอธัยาศํย 
ที�พกั             HAKATAหรอืเทยีบเทา่                 
 
วนัที� 5         สนามบนิฟุกกโุอกะ-กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้              นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิฟกุกโุอกะ 
07.50 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอรเ์ที�ยวบนิที� SL 315 
 

*** บรกิารอาหารและเคร ื�องดื�มบนเคร ื�อง *** 
 

11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�ว พกัเดี�ยวจา่ยเพิ�ม 
03-07  ม.ค.  2563 23,999 17,999 7,900 

04-08ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 

07-11ม.ค.   2563 21,999 15,999 7,900 

08-12  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 

09-13  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 

10-14  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 

11-15  ม.ค.   2563 21,999 15,999 7,900 

14-18  ม.ค.   2563 21,999 15,999 7,900 

15-19  ม.ค.   2563 23,999 17,999 7,900 

16-20  ม.ค.   2563 23,999 17,999 7,900 

17-21  ม.ค.   2563 23,999 17,999 7,900 

18-22  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 

21-25  ม.ค.  2563 22,999 16,999 7,900 
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22-26  ม.ค.  2563 23,999 17,999 7,900 

23-27  ม.ค.  2563 23,999 17,999 7,900 

24-28  ม.ค.   2563 23,999 17,999 7,900 

25-29  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 

28 มค. – 01 กพ  2563 22,999 16,999 7,900 

29 มค. – 02 กพ.  63 23,999 17,999 7,900 

30 มค. – 03 กพ.  63 23,999 17,999 7,900 

31  มค. – 04  กพ.  63 23,999 17,999 7,900 

01-05  กพ.  2563 22,999 16,999 7,900 

04-08  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 

05-09  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 

06-10  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 

07-11ก.พ. 63 27,999 21,999 7,900 

08-12ก.พ. 63 28,999 22,999   7,900 

09-13  ก.พ.  63 26,999 20,999 7,900 

11-15  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 

12-16  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 

13-17  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 

14-18  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 

15-19  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 

18-22  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 

19-23  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 

20-24  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 

21-25  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 

22-26  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 

25-29  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 

26  กพ. – 01 มคี  63 23,999 17,999 7,900 

27กพ. – 02มคี  63 23,999 17,999 7,900 

28กพ. – 03มคี  63 23,999 17,999 7,900 

29กพ. – 04มคี  63 22,999 16,999 7,900 

03-07  มคี.  63 22,999 16,999 7,900 

04-08  ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 

05-09  ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 



 
 

8 | 08JP2558_JWPJP74A-SL_JAN-MAR_HIROSHIMA  5D3N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

06-10 ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 

07-11  ม.ีค.  63 22,999 16,999 7,900 

10-14  ม.ีค.  63 22,999 16,999 7,900 

11-15  ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 

12-16  ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 

13-17  ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 

14-18  ม.ีค.  63 22,999 17,999 7,900 

17-21  ม.ีค.  63 22,999 16,999 7,900 

18-22  ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 

19-23  ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 

20-24  ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 

21-25  ม.ีค.  63 22,999 16,999 7,900 

24-28  ม.ีค.  63 22,999 16,999 7,900 

25-29  ม.ีค. 63 23,999 17,999 7,900 

26-30  ม.ีค.  63 22,999 16,999 7,900 

27-31  ม.ีค.  63 23,999 17,999 7,900 

28  ม.ีค.– 01 เมย.  2563 22,999 16,999 7,900 

 

สาํคญั  กรุณาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชน์สงูสดุแกต่ัวท่านเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 

 

 

 

 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้่ายที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิัยตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ีทา่นละ 
1,500 บาท/ทรปิ(ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปีณวนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ี�น ั�งบนเครื�องบนิ) 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน)**ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทํา 
วซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,700บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับ
การยื�นรอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ท่านละ1,500 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3 %(กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เงื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

 กรณุาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 20,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่า
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที�พักและตั�วเครื�องบนิ
มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 
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 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั �งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไดต้าม
กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

 
 
หมายเหตุ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่นใน
กรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีด
บางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สูญหาย สูญเสยี หรอื
ไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, 
ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิ เร ื�องต ั�วเคร ื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึ�ง

ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื�อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
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คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี�จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทาํการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
 ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งส ิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  
 เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
 กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / ปลอด

บุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านั�น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิ�ม  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ� งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเร่งรบี เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตามโปรแกรม 

 เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ� ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิารหาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ�งใหท้่าน เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปลว่งหนา้ทั �งหมดแลว้ 

 บรกิารนํ�าดื�มท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถ
บัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
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 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรื�องการทําวซี่าในการเขา้ประเทศ
ญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั�นๆ ซึ�งหากวนัเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวี
ซา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

 กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ี�ท่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มีหนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึ�งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ 

หรือ เจา้หนา้ที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมืองมีสทิธิ�ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั�นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการตา่งประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที�

บรษัิทเร็วที�สดุ เพื�อยนืยันการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที�

ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั�วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญ่ตั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีที�ท่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทั �งส ิ�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึ�งทั �งส ิ�น 

*เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 

บรกิารเพิ�มเตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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