
 

 

 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าที่ทางบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสารและ
สมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง ฟคุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– โออิตะ – หมู่บ้านยฟูอิุน – เบปป ุ– ออนเซน็ 
01.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 
08.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เมืองฟคุโุอกะ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

น าท่านเดนิทางไปยงั ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ศาลเจา้ชนิโตเป็นศาลเจา้
หลกัของศาลเจา้เท็มมงังุทัง้หมด บูชาเทพเจา้ สกึะวะระ โนะ มจิสิะเนะ ซึ่งรูจ้กักนัดใีนนามของ 
"เทพเจา้ทางการศกึษา" ถูกสรา้งขึน้มาเมื่อปี พ.ศ.2134 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ มชิซิาเนะ ซงึะวาระ 
นักปราชญ์และกวเีอกของญี่ปุ่ นในสมยัเฮอนั เขาถูกเนรเทศออกจากราชส านักเกยีวโตดว้ยความ
ไม่ยุตธิรรมและได้เสยีชวีติลงที่นี่เมื่อปี พ.ศ.1446 หลงัจากนัน้กไ็ด้เกดิเรื่องรา้ยมากมายในเกยีว
โต ผู้คนเชื่อว่าเป็นเพราะการเนรเทศนักปราชญ์ท่านนี้อย่างไม่เป็นธรรม และเนื่องจากเป็นศาล
เจา้ทีส่รา้งเพื่ออุทศิแด่ผูเ้ป็นปราชญ์ ในช่วงเทศกาล 7-5-3 บรรดาผู้ปกครองมกัพาบุตรหลานมา
ฝากเนื้อฝากตวัทีศ่าลเจา้ เพื่อใหบุ้ตรหลานของตนฉลาดและมสีตปัิญญาด ีดงัเช่นท่านมชิซิาเนะผู้
ล่วงลบั ซึง่ไดร้บัการเคารพบูชาในฐานะของเทพเจา้แห่งการศกึษา ทางเขา้ศาลเจา้มรีปูปั้นววัเทพ
เจา้นอนอยู่ในสภาพทีถู่กลูบจนมนัวบั โดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อกนัว่าหากไดล้บูไลบ้รเิวณหวัและ
เขาของววัจะท าใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรื่องการ
เรยีน ระหว่างทางเดินสู่ศาลเจ้าดาไซฟุ ท่านจะได้พบกับร้านขายอาหารและร้านของที่ระลึก
มากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านยูฟอิุน เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป มกีลิน่อายยุโรปโบราณ บา้นอฐิที่แสน

คลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถอืเป็นไฮไลท์
หนึ่งประจ าเมอืงยฟุูอนิ เหมาะแก่การเดนิเล่นและถ่ายรปู ภายในบรเิวณประกอบด้วยสวนหย่อม 
รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ งานประดษิฐ์ที่เป็นเอกลกัษณ์ ของเล่น ของสะสมทัง้ญี่ปุ่ นและ
ต่างประเทศ แต่ละรา้นตกแต่งภายในได้ดูดดีงึดูดให้คนเข้ามาเลอืกซื้อสนิค้า จากนัน้เดนิทางสู่      
เมืองเบปป ุทีม่ชีื่อเสยีงเรือ่งออนเซน็ของญีปุ่่ น  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั BEPPU KAMENOI HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.kamenoi.com/ 



 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามี
นวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ --- 

 
วนัท่ีสาม เบปป ุ– จิโกก ุเมกริุ (บ่อทะเลเดือด และบ่อสีเลือด) – นัง่เรือเฟอรร์ี่ (ซากะโนะเซกิ –  
  มิซากิ) – สถานีรถรางโดโกะ – นาฬิกาบอทชนัคาระคริุ – ช้อปป้ิงโดโกะไฮคะระ –  
  โดโกะออนเซน็ฮอนคงั – โดโกะ – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จิโกก ุเมกริุ (Jigoku Meguri) หรอืขุมนรกทัง้แปด คอื บ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น ลักษณะแตกต่างกันที่มี
ทัง้หมด 8 บ่อ ยมู ิจโิกกุ หรอื "บ่อทะเลเดอืด" เป็นบ่อน ้ารอ้นสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเล โอนิอชิโิบสุ จิ
โกกุ หรอื "บ่อโคลนเดอืด” มลีกัษณะคลา้ยโคลนสเีทาเดอืดปุดๆ ยามะ จโิกกุ หรอื "หุบเขานรก" 
คามาโดะ จโิกกุ หรอื "นรกกระทะทองแดง" โอนิยามะ จโิกกุ หรอื "หุบเขาปีศาจ" ชริาอเิกะ จโิกกุ 
หรอื "นรกสขีาว" เป็นบ่อน ้าพุรอ้นสขีาวคลา้ยน ้านม ชโินอเิกะ จโิกกุ หรอื "บ่อสเีลอืด" ทตัสมึาก ิ
จโิกกุ หรอื "น ้าพุนรก” ทุกๆ 20-30 นาท ีจะมนี ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาจากใต้พภิพอย่างรุนแรง แต่ละ
ครัง้ใชเ้วลาพ่นน ้านาน 5 นาท ี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน นัง่เรือเฟอรร์ี่ จากท่าเรอืซากะโนะเซก ิสู่ท่าเรอืมซิาก ิ(70 นาท)ี ใหท้่านเพลดิเพลนิกบั

การชมธรรมชาติระหว่างล่องเรอื จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถรางโดโกะ(Dogo Onsen 
Station) สร้างขึ้นในปี 1895 โครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมสมัยเมจิ สถานีแห่งนี้ เป็นสถานี
ปลายทางของรถราง 3 สาย หวัรถจกัรไอน ้า “Botchan” จดัแสดงอยู่ที่ดา้นหน้าสถานี น าท่านชม 
นาฬิกาบอทชันคาระคุริ (Botchan Karakuri Clock) เป็นนาฬิกาที่ตัง้อยู่ใกล้สถานี โดยจะ
บรรเลงดนตรทีุกๆ 1 ชัว่โมง ตุ๊กตาจากนวนิยาย Botchan จะออกมาเต้น นอกจากนี้ยงัสามารถ
นัง่แช่เทา้ออนเซน็ไดท้ีบ่่อขา้งๆ อกีดว้ย 



 

 

จากนัน้ให้ท่านเดนิ ช้อปป้ิงโดโกะไฮคะระ ระยะทางยาวประมาณ 250 เมตร เรยีงรายไปด้วย
รา้นค้าต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง ห้องอาบน ้าฮอนคงัและสถานีรถรางโดโกะออนเซ็น ร้านค้า
บรเิวณนี้จ าหน่าย อาหารท้องถิน่ ขนม และของที่ระลกึ เนื่ องจากรา้นส่วนใหญ่เปิดให้บรกิารถงึ
ตอนกลางคืน นักท่องเที่ยวสามารถสวมชุดยูกาตะมาเดินเล่นได้เช่นกัน  และน าท่านสู่ ห้อง
อาบน ้าโดโกะออนเซ็นฮอนคงั (Dogo Onsen Honkan) เป็นหนึ่งในบ่อน ้าพุรอ้นที่เก่าแก่ที่สุด
ในญี่ปุ่ น มปีระวตัยิาวนานกว่า 3,000 ปี และเป็นบ่อน ้าพุรอ้นเพยีงหนึ่งเดยีวทีถู่กก าหนดให้เป็น
ทรพัย์สินทางวัฒนธรรมที่ส าคัญระดับประเทศและต้นแบบของการ์ตูนชื่อดังอย่าง “Spirited 
Away” จาก Studio Ghibli ตวัอาคารเป็นสิง่ทีค่วรค่าแก่การมาเยีย่มชม และถอืเป็นจดุทีเ่หมาะแก่
การถ่ายรปูทีสุ่ด ** ส าหรบัท่านทีต่อ้งการแช่ออนเซน็จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ** 

 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั DOGO CHAHARU ONSEN HOTELหรือเทียบเท่า  
http://www.chaharu.com/ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

--- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามี
นวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ --- 

 
วนัท่ีส่ี โดโกะ – ปราสาทมตัสึยาม่า (กระเช้า & ลิฟท)์ – เส้นทางปัน่จกัรยานชิมานามิไดโงะ (จดุ

ชมวิวคิโรซงั) – ฮิโรชิม่า – สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า – A-Bomb Dome – พิพิธภณัฑ์
สนัติภาพฮิโรชิม่า 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทมตัสึยาม่า เป็นปราสาทบนภูเขาสูง 132 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

เราสามารถเดนิขึ้นบนัไดไปเองหรอืว่าจะนัง่กระเช้าและลฟิท์ที่จดัเตรยีมเอาไว้ให้บรกิาร ทุก
คนจะได้เพลดิเพลนิกบัความแตกต่างระหว่างปราสาทเก่าแก่และพาหนะแสนสะดวกยุคใหม่
ในที่แห่งเดยีว จากนัน้น าท่านชม เส้นทางปัน่จกัรยานชิมานามิไดโงะ (จดุชมวิวคิโรซงั) เป็น
เสน้ทางปัน่จกัรยานเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากเสน้ทางหนึ่งของญีปุ่่ น โดยจะเชื่อมต่อระหว่างภูมภิาคชู



 

 

โกกุกบัเกาะภูมภิาคชโิกกุข้ามทะเลเซโตะเป็นระยะทางประมาณ 70 กโิลเมตร ตดัผ่านหมู่เกาะ
เลก็ๆ มากมายกลางทะเล ท าใหไ้ดว้วิทีส่วยงามมากตลอดเสน้ทาง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า (Heiwa Kinen Koen) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กนิพืน้ที่

ประมาณ 120,000 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงฮโิรชมิ่า เพื่ออุทศิเป็นอนุสรณ์สถานใหก้บั
การทิง้ระเบดิปรมาณูเมื่อสงครามโลกครัง้ที ่2 จุดทีเ่ป็นเสมอืนไฮไลทข์องสวนแห่งนี้นัน้ นัน่กค็อื 
ตกึ A-Bomb Dome เป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของสวนสนัตภิาพแห่งนี้ เพราะเป็นสิง่ทีเ่หลอือยูข่อง
อาคารกรมอุตสาหกรรมของจงัหวดัฮโิรชมิ่า หลงัการระเบดิได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยงั
เหลอืรอดมาไดแ้ละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์นัติภาพฮิโร
ชิม่า (HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUM) ที่ได้รวบรวมและจัดแสดงสิ่งของที่ย ้า
เตอืนความทรงจ าในอดตี และภาพถ่ายของเหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยรวมถงึวตัถุอื่นๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ความเสยีหายทีเ่กดิจากการท าลายลา้งของระเบดิปรมาณู เมือ่เวลา 08:15 น. ในวนัที ่6 สงิหาคม 
ปี ค.ศ.1945 มีการแนะน าประวัติศาสตร์ของฮิโรชิมะทัง้ก่อนและหลังการระเบิดรวมถึง
สถานการณ์ในยคุนิวเคลยีร ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พิเศษ ! ลิ้มรส โอโคโนมยิากิ หรอืพิซซ่าญี่ปุ่ น อาหารขึ้นชื่อของเมืองฮิโรชิม่า เป็นอาหารที่

ประกอบไปด้วยแป้ง ผกักาดขา้ว เส้น เนื้อหมู และไข่ เพลดิเพลนิกบัการนัง่ดูเหล่าพ่อครวัปรุง
อาหารอย่างสดๆ ตัง้แต่ลงแป้ง ผกักาดขาว เนื้อหม ูใส่ซอส แล้วผดับนเตา และเมื่อสุกไดท้ีแ่ล้ว
พ่อครวั กจ็ะตกัเอาโอโคโนมยิากริอ้นๆ มาเสรฟิไวบ้นเตารอ้นดา้นหน้าลกูคา้  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRANVIA HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.hgh.co.jp/ 

 
 
วนัท่ีห้า ฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า (นัง่เฟอรร่ี์) – ศาลเจ้าอิสึคชิุมะ – อิวากนิุ –  
  สะพานคินไตเคียว – ยดูะ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเฟอรร่ี์ เพื่อขา้มสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รบัยกย่องว่ามทีวิทศัน์
สวยทีสุ่ด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น และประตูสแีดงกลางน ้า “โอโทริอิ” อนัเลื่องชื่อ จากนัน้น าท่านชม 

http://www.hgh.co.jp/


 

 

ศาลเจ้าอิสึคชิุมะ ศาลเจา้ชนิโตแห่งนี้โดดเด่นดว้ยเสาโทรอิขินาดใหญ่ (โอโทรอิ)ิ กลางน ้า เวลา
ที่น ้าขึ้นสูงสุดระดบัน ้าจะสูงเกือบถึงพื้น ท าให้มองดูราวกับว่าศาลเจ้านี้ลอยอยู่บนทะเล ศาล
เจ้าอิตสึคุชิมะ โอโทรอิิ และบรเิวณใกล้เคียงได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้าน
วฒันธรรมจากองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ.1996 ตัวศาลเจ้ามอีายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี ยาว 
350 เมตร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 พิเศษ ! ลิม้รสหอยนางรมเผาเต็มไปดว้ยความหวานหอม ซึง่จะช่วยกระตุ้นเพิม่ความอร่อยของ

ตวัหอยนางรมขึน้มา หรอืซาชมิหิอยนางรมสมัผสัที่ชุ่มฉ ่ ากบัความหวานหอมที่แผ่ซ่านในปาก 
เป็นเมนูของฮโิรชมิ่ารวมถงึเกาะมยิาจมิ่า โดยบรเิวณนี้มชีื่อเสยีงเรื่องการเพาะเลีย้งหอยนางรม
มากว่า 300 ปี  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอิวากนิุ น าท่านชม สะพานคินไตเคียว เป็น 1 ใน 3 สะพานทีส่วยทีสุ่ด
ของญี่ปุ่ น ที่ทอดข้ามแม่น ้านิชิกิและพุ่งตรงไปยงั ที่ตัง้อยู่บนยอดเขาอีกฝัง่หนึ่งของแม่น ้า มี
ลกัษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง กว้าง 5 เมตร ความยาว 193.3 เมตร และได้รบัการขึ้นทะเบยีน
เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมของประเทศญี่ปุ่ นอกีดว้ย สะพานนัน้ถูกดดัโคง้ดว้ย “Makikin” หรอืสาย
รดัเหลก็ และ “เทคนิคการประกอบไม้” ที่ตรงปลายใช้ตะปู 2 อนั ในการยดึตดิกนัเรยีกว่า “คะซุ
ไง” (ตะปูปลายแหลม 2 ด้านรูปตัว U ส าหรบัตอกเชื่อมไม้สองชัน้) เป็นต้น เป็นเทคนิคการ
ประกอบระดบัสงู ทีเ่มือ่ไดร้บัแรงกดทบัจากดา้นบนมากกจ็ะยิง่ท าใหส้ะพานแขง็แรงมากขึน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั UBL HOTEL MATSUMASA หรือเทียบเท่า 
http://www.matsumasa.jp/ 

 
--- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามี
นวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ --- 
 

วนัท่ีหก ยดูะ – วดัรริูโคจิ – ฟคุโุอกะ – เทน็จิน ช้อปป้ิง – คิตะคิวชู – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

http://www.matsumasa.jp/


 

 

น าท่านชม วดัรริูโคจิ เป็นวดัของศาสนาพุทธในเมอืงยามากูจ ิสมบตัขิองชาตทิีรู่จ้กักนัดใีนเมอืง
นี้ คอื เจดยี์ห้าชัน้ ซึ่งสรา้งขึ้นในปี 1442 นับเป็นเจดยี์ที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 เจดยี์ที่ยิง่ใหญ่และ
สวยงามทีสุ่ดในญี่ปุ่ น (เจดยีอ์กี 2 แห่งตัง้อยู่ใกลน้ารา และวดัไดโกจ ิในเกยีวโต) เจดยีท์ีม่คีวาม
สงู 31 เมตร มจีดุเด่นอยูต่รงทีม่หีลงัคาลาดเอยีงอนังดงาม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  พิเศษ! ใหท้่านไดล้ิม้รสเมนูสุกีข้าป ูเนื้อปหูวานฉ ่า รสชาตกิลมกล่อม พรอ้มเสริฟ์ในทุกฤดกูาล 

ใหท้่านไดส้มัผสัรสชาตอิาหารสุดพเิศษสไตลญ์ีปุ่่ นอยา่งมคีวามสุขอรอ่ยกบัรสชาตปิแูบบดัง้เดมิ
และรายการอาหารอื่นๆ ทีเ่ป็นสตูรเฉพาะของรา้น 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ ใหท้่านอสิระ ช้อปป้ิงเทนจิน ยา่นนี้มใีห้เลอืกเดนิชลิกนัแบบจุ
ใจ ไม่ว่าจะเป็นรา้นค้าต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่เตม็สองขา้งฝัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ๆ 
มารวมตวักนัอยูม่ากมาย สนิคา้มใีหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนิด ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรน
เนมด ์หนังสอื เครื่องส าอางต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่ 
เมืองคิตะคิวชู 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
ท่านเข้าสู่ท่ีพกั ACTIVE  RESORT FUKUOKA YAHATA  หรือเทียบเท่า 
https://www.daiwaresort.jp/yahata/index.html/ 
 

 
--- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามี
นวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ --- 

 
วนัท่ีเจด็       คิตะคิวชู – ฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฟคุโุอกะ 
11.40 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 
15.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

https://www.daiwaresort.jp/yahata/index.html/


 

 

 
 

อตัราค่าบริการ   
ก าหนดการเดินทาง :      พฤศจิกายน 29 – 05 ธนัวาคม 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 63,900.- 45,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 57,500.- 40,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 51,500.- 36,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 



 

 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  
 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 



 

 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางใน

กรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน า

ขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและ

จ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 



 

 

 


