
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง ช ั�น 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เคานเ์ตอร ์8 เพื�อเตรยีม
ตวัเดนิทาง และผา่นข ั�นตอนการเช็คอนิ 

23.00 น. เดนิทางสู ่สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� SL 314 บรกิารอาหารวา่งและนํ�าดื�มบนเครื�อง (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั�วโมง เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ั�วโมง) 

 

วนัที�สอง ฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– เบปปุ – หมูบ่า้นยฟูอูนิ – บอ่ทะเลเดอืดจโิกก ุเมกรุ ิ- ยเูมะ ทาวน ์- แชอ่อนเซ็น 

 
07.00 น.      ถงึสนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญี�ปุ่ นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั ... ผ่านพธิศีุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเช็ค

สมัภาระ  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง “ฟุกุโอกะ” เมอืงเล็กๆ ของแดนอาทติยอ์ทุัย ใครไดไ้ปสัมผัสแลว้จะหลงใหลเสน่ห์
ของเมอืงนี5ที�แมจ้ะเต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ�นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงยีบ เมอืงเล็กๆ แห่งนี5จงึมี
ทั 5ง 2 อารมณ์ใหนั้กท่องเที�ยวไดส้ัมผัสเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ�งเลื�องชื�อจนไดรั้บการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA 
Week ใหเ้ป็นเมอืงที�น่าอยู่ที�สดุในเอเชยี ขณะที�สหประชาชาตทํิานายวา่เมอืงนี5เป็นเมอืงที�มอีัตราการเตบิโตสงูเป็น
อันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส  ชม “ศาลเจา้ดาไซฟุ” วัดชนิโตเก่าแก่และมชีื�อเสยีงที�สดุของจังหวัดฟุกุโอกะ 
เป็นที�สถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนัีกเรยีนนสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพื�อการศกึษาไม่เวน้แตล่ะวัน ในฤดู
ใบไมผ้ลภิายในวดัมตีน้บ๊วยนานาพันธม์ากกวา่ 6,000 ตน้เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทั�วบรเิวณวดั ใหบ้รรยากาศที�แสน
รื�นรมย ์ 

 

 
 

ดา้นหนา้ศาลเจา้มี รูปหล่อววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชื�อที�ว่า ถา้ลูบหัววัวแลว้จะมีปัญญาดีและมี
สขุภาพแข็งแรง ใครตอ่ใครจงึพากนัลบูหัวววัตวันี5ดว้ยความเอ็นด ู  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อสิระใหท้่านได ้“ชมและซื5อ” สนิคา้ของฝากของที�ระลกึที�เป็นสนิคา้พื5นเมืองที�รา้นคา้กว่า 100 รา้นบรเิวณหนา้วัด
รวมถงึรา้นขนมขึ5นชื�ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานที�ทําจากถั�งแดงห่อแป้งขา้วเหนยีวแลว้นําไปปิ5ง หรอืจะเลอืก
ซื5อ ตุก๊ตาฮากะ ฮารโิกะ ที�ทําจากกระดาษปั5นเป็นกอน้และระบายตกแตง่เป็นรูปหนา้ คนญี�ปุ่ นเชื�อวา่ เป็นตุก๊ตานําโชค 

เที�ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงเบปปุ” ตั 5งอยู่บนชายฝั�งทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแห่งบอ่นํ5าแร่ที�เป็น
บ่อโคลน จัดเป็นเมอืงที�มรีีสอรท์นํ5าแร่มากที�สดุนักท่องเที�ยวสามารถลองแชนํ่5าแร่หลายหลากชนิดได ้ นําท่านเขา้สู ่
หมูบ่า้นยุฟุอนิ เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญี�ปุ่ น และเมอืงนี5มชี ื�อเสยีง อกีอย่างในเรื�องของนํ5าพุรอ้น 
ภายในเมอืงมทีะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งนี5ที�เป็นจุดชมใบไมเ้ปลี�ยนสทีี�งดงามอกีแห่งหนึ�งของหมู่บา้นยูฟู
อนิหมู่บา้นยูฟูอนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพื5นเมอืง ผักและผลไมส้ด ของที�ระลกึ Handmade น่ารักๆ มากมาย
และยังมขีนมขึ5นชื�ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชบุเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมอืงยุฟุอนินั5นตั 5งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตใิน
หุบเขาสเีขยีวอันงดงาม ปัจจุบันเมอืงยุฟอุนิไดก้ลายเป็นเมอืงแห่งการทอ่งเที�ยวซึ�งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิมที�
นักทอ่งเที�ยวนยิมมาเยอืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั5นนําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ�าพุรอ้น (JigokuMeguri) หรอืบ่อนํ�าพุรอ้นขุมนรกท ั�งแปด เป็นบ่อนํ5าพุรอ้น
ธรรมชาตทิี�เกดิขึ5นภายหลงัจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตทุี�เขม้ขน้ เชน่ กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดยีม 
คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทั 5ง 8 บอ่ ก็ตั 5งชื�อใหน่้ากลัวตามลกัษณะภายนอกที�
เห็นกัน นําทา่นชม ชโินอเิกะ จโิกกุ หรอื บอ่นํ�าแรส่เีลอืด นํ5าแร่สแีดงที�เกดิจากความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิที�นํ5าแร่
ใสบรสิทุธิRรวมตวักบัแร่ธาตตุา่งๆ ภายในบอ่ทําใหนํ้5าพุรอ้นกลายเป็นสแีดง  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั5นนําทา่นชม บอ่ทะเลเดอืด ยูม-ิจโิกก ุ(UmiJigoku) ซึ�งเป็น 1 ใน 8 บอ่นํ5าพุรอ้นชื�อดัง ยูม ิจโิกกุ เป็นบอ่นํ5า
รอ้นสฟ้ีาเหมือนนํ5าทะเล ดว้ยความลกึ 150 เมตร กําเนิดขึ5นหลังจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื�อ 1,200 ปีก่อน มี
สว่นประกอบของแร่โคบอลต ์ควันสขีาวพวยพุ่งขึ5นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมขิองนํ5าสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส 
สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้บ่อนี5แมนํ้5าจะรอ้นเกนิกวา่จะลงไปแชไ่ด ้แตก็่มผีงนํ5าแร่วางจําหน่ายในรา้นขายของที�ระลกึ ให ้
นําไปละลายนํ5าอาบเองที�บา้นได ้สรรพคณุทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั�งและรักษาโรคผวิหนังได ้กอ่นออกมาอย่าลมืไปนั�ง
แช่เทา้ในบ่อนํ5ารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะทําใหรู้ส้กึสบายเทา้ และมีแรงเดินเที�ยวต่อไป ซึ�งใหบ้ริการแก่
นักทอ่งเที�ยวฟร ีจะนั�งแชน่านเทา่ใดก็ได ้(รวมคา่เขา้ชมบอ่นํ�าแร ่2 บอ่) 
 

 
 
จากนั5นนําทา่นเดนิทางสู ่ยเูมะทาวน ์ซึ�งเป็นศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ภายในมรีา้นอาหาร รา้นขายเครื�องสําอาง  กระเป๋า 
เสื5อผา้ รองเทา้ รวมไปถงึผลติภัณฑเ์วชสาํอาง ยารักษาโรคซึ�งเป็นที�นยิมและรา้นคา้ปลอดภาษีภายในศนูยก์ารคา้นี5อกี
ดว้ย  อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ5งตามอธัยาศยั                

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
พกัที�  BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ �าแรธ่รรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ช่นํ �าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วย
ใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึ�น 
 

วนัที�สาม วดันารติะซงัครุุเมะ - ซากะ - ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร–ิ ชอ้ปปิ� งโทซุ พรเีมี�ยม เอาทเ์ล็ต – ฟคุโุอกะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั5นนําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซงัคุรุเมะ หรอืเรยีกย่อๆวา่ "วัดนารติะซัง" ตั 5งอยู่ในเมอืงครุุเมะ วัดแห่งนี5กอ่ตั 5งขึ5น
ในปี ค.ศ. 1958 และจุดเดน่ของวดัแห่งนี5นั 5นก็คอื รูปปั5นเจา้แม่กวนอมิขนาดใหญ่ซึ�งมคีวามสงูกวา่ 62 เมตร และยังถอื
เป็นรูปปั5นที�มขีนาดใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ นอกีดว้ย  จดุบนหนา้ผากขององคเ์จา้แม่กวนอมินั5น ทาจากแผ่นทองซึ�งเมเีสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 30 เซนตเิมตร และยังประดบัประดาไปดว้ยเพชร 3 กะรัตกวา่ 18 เม็ด ในสว่นของสรอ้ยคอนั5น ประดับประดา
ไปดว้ยครสิตัลและหยกจํานวน 56 ชิ5น และเด็กทารกที�อุม้อยู่นั 5นก็มคีวามสงูกว่า 13 เมตร  ภายในรูปปั5นนี5นมบีันไดวน
ไปสู่หอ้งสังเกตการณ์ ซึ�งคุณสามารถชมทวิทัศน์ของภูเขา Unzen ได ้หรือจะเขา้สู่อุโมงค์ใตด้นิซึ�งเป็นที�ตั 5งของ 
"พพิธิภัณฑน์รกและสวรรค"์ ก็ได ้ นอกจากนี5ที�วัดแห่งนี5ยังมเีจดยีพ์ุทธคยาแบบอนิเดยี ซึ�งถอืเป็นหลังแรกในญี�ปุ่ นดว้ย 
(ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในตวัอาคารทา่นละ 500 เยน) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

เที�ยง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย          จากนั5นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากะ นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึ5นในปี 

1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจําตระกูลนาเบะชมิะผูป้กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิี�ใหญ่
และสําคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชมิอินิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก ิดา้นบนของตัว
ศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมววิที�สวยงามอกีจุดหนึ�งโดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามที�ดอกซากรุะบานสะพรั�ง และชว่งฤดใูบไม ้
ร่วง ที�ใบไมจ้ะเปลี�ยนเป็นสสีม้แดง สว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคูก่ับแม่นํ5าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที�สวยงาม
เลยทเีดยีว  ศาลเจา้แห่งนี5เป็นที�ประทับของเทพเจา้ศักดิRสทิธิR ที�ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี�ยวกับการเก็บ
เกี�ยว ความสาํเร็จดา้นธรุกจิ และความปลอดภัย อกีทั 5งศาลเจา้แหง่นี5ยังเป็นหนึ�งในฉากละคร "กลกมิโมโน" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
จากนั5นนําทา่นชอ้ปปิ5งสนิคา้แบรนเนมที� โทซุพรเีมี�ยมเอา้ทเ์ล็ต  เป็นพื5นที�ชอ้ปปิ5งเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ของ
แบรนดช์ั 5นนําและแบรนดท์อ้งถิ�นมากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, 
Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื�นๆอกีมากมาย สามารถชอ้ปปิ5งไดค้รบทั 5งผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก 
ไมว่า่จะเป็นเสื5อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชั�นสว่นลดมากมาย 
 

 
 

** เพื�อสะดวกในการชอ้ปปิ� งของทา่นอสิระคํ�าตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นกลบัที�พัก 
พกัที�  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�ส ี� อสิระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระใหท้า่นไดท้อ่งเที�ยวตามอธัยาศัยภายในเมอืงฟกุโุอกะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า (เพื�อไมร่บกวนเวลาการชอ้ปปิ� ง) **  
เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัอสิระชอ้ปปิ5งตามแหลง่ชอ้ปปิ5งชื�อดงั  
- Canal City Hakata    อาณาจักรหรูแห่งการชอ้ปและความบันเทงิหลายรูปแบบที�รวมไวใ้นที�เดยีว ทั 5งโรงหนัง, 

game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทั 5งแบรนดญ์ี�ปุ่ นแทแ้ละแบรนดต์า่งประเทศรวมกวา่ 250 รา้น 
สว่นใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเตมิพลัง ก็มรีา้นอาหารเปิดบรกิารหลากหลายประเภท และบนชั 5น 5 ม ีRamen 
Stadium หรอืบางคนจะเรยีกวา่ศนูยอ์าหารที�ขายเฉพาะราเมงก็ไมว่า่กนั ใครชอบรา้นไหนเลอืกไดต้ามสะดวก และ
เป็นอกีแหลง่ที�มฮีากะตะราเมงใหล้องชมิกนัดว้ย นอกจากนี5ยังเป็นสถานที�ถา่ยทําละคร “รักคณุเทา่ฟ้า” 

 
 

- Marinoa City Outlet ชอ้ปปิ5งมอลลร์มิทะเลแห่งใหญ่นี5ตั 5งอยู่ทางทศิตะวันออกของเมอืงฮากะตะ สว่นใหญ่จะ
เป็นแบรนดท์อ้งถิ�นแตก็่มแีบรนดอ์นิเตอรบ์างสว่นนะคะ อย่าง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ชอ็ปจะมี
ทั 5งที�เป็นเอาท์เล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซึ�งส่วนใหญ่เนน้แฟชั�นดีไซน์ ทั 5งรองเทา้ กระเป๋า เสื5อผา้ ชุดกีฬา 
นอกจากนี5ยังมเีครื�องใชแ้ละของตกแต่งบา้น ของใชส้ําหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี5ยังมเีครื�องเล่น
ชงิชา้สวรรคไ์วค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใตด้ ินสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิ5 งใหญ่ที�มีรา้นคา้ให ้

เลอืกชอ้ปกันอย่างจุใจกวา่รอ้ยรา้น แบง่เป็นบล็อคๆ ตั 5งเรยีงรายซา้ย-ขวาตลอดทางเดนิความยาวกวา่ 600 เมตร 
บรรยากาศโดยรวมและบรรดารา้นรวงต่างๆ ตกแตง่รา้นกันอย่างน่ารัก ดูด ีมกีลิ�นอายสไตลย์ุโรปในยุคศตวรรษที� 
19  สนิคา้ส่วนใหญ่เป็นแบรนดท์อ้งถิ�นที�สรา้งสรรคข์ึ5นมาเอง เหมาะกับวัยรุ่นและวัยทํางาน โดยเฉพาะเสื5อผา้
แฟชั�น เครื�องแตง่กาย เครื�องประดบั accessories 

- ถนนชอ้ปปิ� ง Hakata Kawabata ถนนชอ้ปปิ5 งแบบมุงหลังคาที�เก่าแก่ที�สดุของฮากะตะ ที�ชอ้ปปิ5 งที�นี�จะเล็ก
กว่าที�อื�น ตลอดทั 5งสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น สนิคา้ก็มีเลือกซื5อมากมาย
ประเภททั 5งเสื5อผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทั�ว ๆ ไป ทเีด็ดของที�นี�คอืรา้นที�มสีนิคา้จากเตา้หู ้มทีั 5ง
มาสกเ์ตา้หูท้ี�ข ึ5นชื�อของที�นี� และผลติภัณฑนํ์5าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะที�ตอ้งลอง 

 

 
 

- ย่านซุ้มขายอาหารสไตลย์าไตรมิแม่นํ �า(Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือที�เรียกกันว่ายาไต
(Yatai)เป็นหนึ�งในของขึ5นชื�อของเมอืงฟกุโุอกะ โดยทั�วๆไปรา้นแบบยาไตมักจะมทีี�นั�งไดแ้ค ่6-10 ที�นั�งเทา่นั5น ซึ�ง
มักจะขายอาหารที�สามารถกนิไดเ้ร็วๆแต่อยู่ทอ้ง ทั�วทั 5งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 รา้น แต่บริเวณที�
น่าสนใจที�สุดจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ�งในแหล่งท่องเที�ยวของเมืองไปแลว้ ก็คอืแถวตอนใตข้องเกาะนาคาสุ
(Nakasu Island)ที�อยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรา้นอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 รา้นตลอด
ทางเดนิรมินํ5าที�ไดบ้รรกาศด ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
พกัที�  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�หา้ ฟกุโุอกะ – กรุงเทพฯ 

 
07.50 น.     เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เที�ยวบนิที� SL315 บรกิารอาหารวา่งและนํ�าดื�มบนเครื�อง 
11.55 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**************************** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตั~วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั5งกอ่นทําการ 
ออกตั~วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 21,999 8,000 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 19,999 8,000 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 19,999 8,000 

05 – 09 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 

12 – 16 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 

19 – 23 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 

26 – 30 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 17,999 8,000 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 17,999 8,000 

24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999 8,000 

04 – 08 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

06 – 10 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

11 – 15 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

13 – 17 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

18 – 22 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

20 – 24 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

25 – 29 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมต ัyวเครื�องบนิ หกัคา่ต ัyวเครื�องบนิออกทา่นละ  8,000 บาท 
 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิz
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิzในการคนืมดัจําท ั�งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัyวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี�ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 1. ต ัyวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
� คา่ตั~วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ5าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื5อที�ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 5นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั) **ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่น
ละ 1,700 บาท** 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
� ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 5นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  

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

1. ต ัyวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที�เหลอืทั 5งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์5นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี5 วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั5นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ ีช ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี5 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ ในกรณีที�วนัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั 5งหมด  
ทั 5งนี5 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว 
เชน่ การสาํรองที�นั�งตั~วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื5อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 5งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี5 วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั5นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทวัรน์ี5สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั5น 

2. ทัวร์นี5เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั 5งหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 5งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิRไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั~วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั 5งนี5 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ5นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี5คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั5น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิR
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ5น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั~วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื5อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั5น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ5นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ5น และรวมกันทกุชิ5นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั5น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั5น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั5น  

3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื5อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื5อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี5 หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 

  

 

 

  

  

 


