
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17307  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
25 – 29 มีนาคม 2563 29,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด หำกต้องกำรเปลีย่นแปลงต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกโุอกะ 
( 23.55 – 07.20 )   ✈ 

 
2 

ฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ท่องย่านมาเมดะ มาจ ิ– สะพานแขวน

โคโคโนเอะ – บ่อน า้แร่นรกจโิกกเุมกริุ (2บ่อ)  
-   

(HOTEL) 
HOTEL BEPPU 
PASTRAL OR SIMILAR 

3 
เบปปุ – หมู่บ้ำนยูฟูอนิ – ช้อปป้ิง โทสุพรีเมีย่มเอาท์เลท็ – ฟุกโุอกะ – 
สวนริมทะเลอุมโินะนากามจิ ิ– ปราสาทฟุกโุอกะ (สวนสาธารณะ 
มาอซุิรุ) 

   
HOTEL WBF 
FUKUOKA TENJIN 
MINAMI OR SIMILAR 

4 
ฟุกโุอกะ – ศำลเจ้ำยูโตคุ อนิำริ – ฟุกโุอกะ – ช้อปป้ิงเทนจนิ & 
คำแนล 

  - 
HOTEL WBF 
FUKUOKA TENJIN 
MINAMI OR SIMILAR 

5 ฟุกโุอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 08.35 – 10.05 )  - ✈  



วนัทีห่นึ่ง  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกโุอกะ ( 23.55 – 07.20 ) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดงันั้น

ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

2355 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 636 
 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 
วนัทีส่อง ฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ท่องย่านมาเมดะ มาจ ิ– สะพานแขวนโคโคโนเอะ – บ่อน า้แร่นรกจโิกกเุมกริุ (2บ่อ) 
0720 ถึง สนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

  

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำดำไซฟุ” วดัชินโตเก่ำแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพ
เจำ้แห่งควำมรู้ จึงมีนกัเรียนนิสิต นกัศึกษำมำกรำบไหวข้อพร เพ่ือกำรศึกษำไม่เวน้แต่ละวนั...ในฤดูใบไมผ้ลิภำยใน

http://bit.ly/2NMk5YE


วดัมีตน้บ๊วยนำนำพนัธ์ุมำกกวำ่ 6,000 ตน้เจริญเติบโตอย่ำงหนำแน่นทัว่บริเวณวดั ให้บรรยำกำศท่ีแสนร่ืนรมย ์... 
อิสระใหท่้ำนได ้“ชมและซ้ือ” สินคำ้ของฝำกของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคำ้พ้ืนเมืองท่ีร้ำนคำ้กวำ่ 100 ร้ำนบริเวณหนำ้วดั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

   

  หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “มาเมดะมาจ”ิ (Hita Mameda town) ในเมืองฮิตะ ของจงัหวดัโออิตะ เป็นพ้ืนท่ี
ตวัอยา่งท่ียงัคงหลงเหลือสภาพบา้นเรือนท่ีตั้งอยูเ่รียงรายมาตั้งแต่มากกวา่ 300 ปีก่อน มาเมดะมาจิเป็นยา่นอนุรักษท่ี์
ส าคญัในดา้นกลุ่มอาคารประวติัศาสตร์ โดยเมืองฮิตะเคยเป็นเมืองลอ้มรอบปราสาท และมีการพฒันายา่นมาเมดะ-มา
จิทางตอนเหนือในช่วงตน้ยุคเอโดะ เมืองฮิตะแบ่งเป็นเขตต่าง ๆ เหมือนเกียวโต มีถนนเหนือ-ใต ้2 สาย และ
ตะวนัออก-ตะวนัตก 5 สาย แต่ละสายมีบา้นโบราณตั้งเรียงรายตลอดเสน้ทาง ซ่ึงปัจจุบนัปรับปรุงเป็นร้านกาแฟและ
พิพิธภณัฑ ์

  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “สะพานแขวน Kokonoe Yume Otsurihashi” ตั้งอยูเ่มือง Kokonoe ในจงัหวดั Oita มี
ความสูง 173 เมตร ยาว 390 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร ครองสถิติเป็นสะพานแขวนคนเดินระหวา่งหุบเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่น สะพานแห่งน้ียงัสร้างอยูท่่ามกลางทศันียภาพอนัสวยงาม เร่ิมก่อสร้างตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2004 แลว้
เสร็จในวนัท่ี 30 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2006 ใชง้บประมาณในการก่อสร้าง 2 พนัลา้นเยน ระหวา่งเดินอยูบ่นสะพาน 
นอกจากความสูงจะท าใหคุ้ณรู้สึกวา่เหมือนเดินอยูก่ลางทอ้งฟ้าแลว้ ทิวทศัน์รอบ ๆ สะพานยงัสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ
ไปกบัธรรมชาติอนัเขียวขจีของหุบเขา Kyusuikei ซ่ึงเปล่ียนไปตามฤดูกาล 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปป”ุ ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้ าแร่ท่ีเป็นบ่อ
โคลน จดัเป็นเมืองท่ีมีรีสอร์ทน ้ าแร่มากท่ีสุดนักท่องเท่ียวสามารถลองแช่น ้ าแร่หลายหลากชนิดได ้... เพ่ือน าท่าน
เดินทางชม “จิโกกุเมกุริ” หรือ “บ่อน ้าแร่นรก” บ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการระเบิดของภูเขาไฟ
ประกอบดว้ยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้อาทิก ามะถนัแร่เหลก็โซเดียมคาร์บอเนต เรเดียมเป็นตน้และมีความร้อนเกินท่ีจะลงอาบ
ได ้มีลกัษณะแตกต่างกนัไปในเมืองเบปปุทั้งหมด8 บ่อตั้งช่ือให้น่ากลวัตามลกัษณะภายนอกท่ีเห็น (ไกด์จะน าท่าน
เยีย่มชม 2 บ่อ) 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั :  HOTEL BEPPU PASTRAL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่นให้
ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 



 
 

วนัทีส่าม เบปปุ – หมู่บ้ำนยูฟูอิน – ช้อปป้ิง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – ฟุกุโอกะ – สวนริมทะเลอุมิโนะนากามิจิ – ปราสาทฟุกุโอกะ 
(สวนสาธารณะมาอซุิรุ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนยูฟูอนิ” หมู่บำ้นเลก็ ๆ ทำงตอนกลำงของจงัหวดัโออิตะ มีช่ือเสียงในเร่ืองของน ้ ำพรุ้อน 1
ใน16 เมืองออนเซนช่ือดงัของญ่ีปุ่น จนกลำยเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์อำกำศท่ีน้ีจะเยน็กวำ่ท่ีฟุคุโอกะ และเป็น
ตน้แบบ “หมู่บ้ำน OTOP”ของญ่ีปุ่น ภำยในหมู่บำ้นมีร้ำนคำ้ กำรฝีมือมำกมำยขำยของน่ำรักๆ สไตลญ่ี์ปุ่น ตกแต่ง
สวยงำม บำงร้ำนตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตำ  รวมไปถึงร้ำนขนมท่ีปรุงสด ๆ ร้อน ๆ ... อิสระ ใหท่้ำนเลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกมำกมำย ดำ้นในยงัมี “Flora Village” เป็นทีมปำร์คสไตลย์โุรปท่ีตกแต่งไดอ้ยำ่งน่ำรัก และเม่ือเดินจนสุดทำง
ของยำ่นร้ำนคำ้ จะพบกบั “ทะเลสำบคนิริน” ทะเลสำบขนำดกลำง มีภูเขำเป็นฉำกหลงั  อีกดำ้นหน่ึงท ำเป็นทำงเดิน 
บริเวณนั้นจะมีร้ำนอำหำรญ่ีปุ่น และจำกทำงเดินริมทะเลสำบสำมำรถเดินไปยงั “ศำลเจ้ำเทนโซ” ซ่ึงเป็นศำลเจำ้เลก็ๆ
ท่ีอยูริ่มทะเลสำบ (ใช้เวลำเดนิทำงโดยประมำณ 2 ช่ัวโมง) 

จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิง “โทสุพรีเมีย่มเอำท์เลท็” เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอำ้ทเ์ลต็ขนำดใหญ่ มีร้ำนคำ้ของแบรนดช์ั้นน ำและ
แบรนด์ทอ้งถ่ินมำกกวำ่ 150 ร้ำน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 



Balance, Samsonite และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย มำท่ีน่ีสำมำรถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้ำย และเด็กเล็ก ไม่วำ่จะเป็น
เส้ือผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำงค ์โดยแต่ละร้ำนก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมำกมำย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “สวนริมทะเลอุมิโนะนากามิจิ” (Uminonakamichi Seaside Park) ตั้งอยูบ่ริเวณ
ตวัเมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka city) อีกทั้งยงันบัเป็นจุดชมซากุระท่ีข้ึนช่ืออนัดบัตน้ ๆ ของเมืองฟูกุโอกะ นัน่ก็เพราะ
ภายในสวนจะมีตน้ซากรุะมากกวา่ 1,000 ตน้ท่ีเวลาถึงฤดูใบไมผ้ลิทีก็จะพร้อมใจกนับานสะพร่ังอวดโฉมกนัแบบไม่
มีใครยอมใคร ยิ่งเป็นสวนท่ีตั้งอยูริ่มทะเลบอกเลยวา่มนัดีต่อใจจริง ๆ ถือวา่เป็นการชมซากุระท่ีมีเสน่ห์ไปอีกแบบ 
นอกจากน้ีแลว้เน่ืองจากเป็นสวนท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางจึงท าให้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สวนส าหรับผกัผ่อนหยอ่นใจเท่านั้น 
หากภายในยงัมีแหล่งท่องเท่ียวหลายส่วน เช่น สวนสนุก สวนน ้ า สวนดอกไมต้ามฤดูกาล และพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า  
เรียกไดว้า่จะมาฤดูกาลไหนก็สวยเสมอ และมีอะไรใหช้มหรือใชเ้วลาไดไ้ม่มีเบ่ือ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ซากปรักหกัพงัท่ีหลงเหลืออยูข่อง “ปราสาทฟูกโุอกะ” (Fukuoka Castle) เป็นส่ิงท่ีหลงเหลือ
อยูข่องปราสาทมาอิซูรูท่ีจริง ๆ เป็นช่ือของปราสาทแห่งน้ีแต่ส่วนมากคนทัว่ ๆ ไปจะรู้จกัในช่ือวา่ปราสาทฟูกุโอกะ
มากกวา่ ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณสวนมาอิซูรูท่ีอยูใ่จกลางเมืองฟูกุโอกะ เดิมทีนั้นปราสาทแห่งน้ีเคยไดก้ารขนานนามวา่เป็น
ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคคิวชู ปราสาทกุโอกะนั้นเป็นส่ิงปลูกสร้างของยุคสมยัเอโดะ (Edo) ประมาณช่วง
ศตวรรษท่ี 17 ถูกสร้างโดยโรดะ นากามาซะ (Kuroda Nagamasa) ผูท่ี้เป็นเจา้เมืองในขณะนั้น แต่มาถูกท าลายลง
ในช่วงเปล่ียนถ่ายไปยงัยคุเมจิ (Meiji) ซ่ึงช่วงท่ีคนนิยมมาเท่ียวชมมากท่ีสุดคงไม่พน้ฤดูใบไมผ้ลิ เพราะสวนมาอิซูรุ
ช่วงเดือนเมษายนนั้นจะเตม็ไปดว้ยดอกซากรุะบานสะพร่ัง ท่ีดึงดูนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก ๆ ให้มานัง่ปูเส่ือทานขา้ว
กล่องใตต้น้ซากรุะหรือท่ีเรียกกนัวา่ ฮานามิ (Hanami) เรียกไดว้า่เป็นจุดท่ีชมซากรุะไดส้วนท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองฟู
กโุอกะไดเ้ลยทีเดียว 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (5) 

ทีพ่กั :  HOTEL WBF FUKUOKA TENJIN MINAMI หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่ ฟุกโุอกะ – ศำลเจ้ำยูโตคุ อนิำริ – ฟุกโุอกะ – ช้อปป้ิงเทนจนิ & คำแนล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 



น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “ซำกะ” จงัหวดัเล็ก ๆ บนเกำะคิวชูท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของเคร่ืองป้ันดินเผำโดยเฉพำะจำก
เมืองอำริตะ (Arita) และอุทยำนประวติัศำสตร์ท่ียอ้นหลงัไปจนถึงยคุยำโยอิ (Yayoi) หรือประมำณ 300 ปีก่อนคริ
สกำล ... เพ่ือเดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำยูโทคุ อินำริ” ศำลเจำ้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองซำกะและสวยงำมติดอนัดบั 1 ใน 3 ของศำล
เจำ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น รองจำกศำลเจำ้ฟูชิมิ อินำริ เมืองเกียวโต และศำลเจำ้คะซะมะ เมืองอิบำรำกิ สร้ำงข้ึนในปี 
ค.ศ.168 เป็นศำลเจำ้ประจ ำตระกลูนำเบะชิมะ ผูป้กครองเมืองซำกะในยคุสมยัเอโดะ เป็นศำลเจ้ำชินโตท่ีสร้ำงข้ึนเพ่ือ
ถวำยแด่เทพอินำริ เทพท่ีประทำนผลเก็บเก่ียวอนัอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัมีผูศ้รัทธำไปสักกำระขอควำมส ำเร็จดำ้น
ธุรกิจกำรคำ้และควำมปลอดภยัจำกอุบติัเหตุทั้งปวง ภำยในบริเวณศำลเจำ้ยงัมีเทพอิวำซะกิซ่ึงเป็นเทพเจำ้แห่งควำม
รักอยู่ด้วยซ่ึงไม่เคยผิดหวงัสำหรับผู ้มำขอพรเร่ืองควำมรัก สถำนท่ีแห่งน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของฉำกในละคร 
“กลกโิมโน” ดว้ยเช่นกนั อิสระใหท่้ำนไดเ้ดินชมและบนัทึกภำพตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี “คาแนลซิตี”้ อาณาจกัรหรูแห่งการชอ้ปและความบนัเทิงหลายรูปแบบท่ีรวมไวใ้นท่ีเดียว
ของเมืองฟกุโุอกะ ทั้งโรงหนงั, game center, โรงแรมและร้านแบรนดเ์นมมากมาย ทั้งแบรนด์ ญ่ีปุ่นแทแ้ละแบรนด์
ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่วนใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเติมพลงั ก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลาย
ประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium เป็นอีกแหล่งท่ีมีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกนัดว้ย ... อิสระให้ท่านได้
เลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในราคาท่ีน่าพอใจตามอธัยาศยั…แลว้น าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี  “เทนจิน ช้อปป้ิง
มอลล์” ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของ  ฟุคุโอกะ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงห้างสรรพสินคา้ใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตนั มิตสึโคชิ 
รวมทั้งร้านคา้ใตดิ้นมากมายให้ท่านได ้“ชมและซ้ือ” สินคา้ต่างๆ อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, 
Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผ้า และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ในราคาน่าพอใจตาม
อธัยาศยั ถนนหลายๆสาย     ในยา่นน้ีถูกจดัให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นในช่วงของ
วนัหยดุสุดสปัดาห์ อีกทั้งร้านคา้รถเขน็ หรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคายอ่มเยาว ์ เป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้ง
ร้านราเมน หรือร้านสาเกเล็ก ๆ ท่ีเปิดให้บริการตั้งแต่หัวค ่าจนถึง ตี 2  ซ่ึงจะมีลูกคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการอย่าง
ต่อเน่ือง 

** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ** 

ทีพ่กั :  HOTEL WBF FUKUOKA TENJIN MINAMI หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่า ฟุกโุอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 08.35 – 10.05 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินฟุกโุอกะ” 

0835 เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 637 

1005 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 29,900.- บาท 

เด็กทารกอายไุมเ่กิน 2 ปี (Infant)                                            ท่านละ   9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเดก็*** 

 

 
 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 



***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง*** 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2. ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณียกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณียกเลกิการเดนิทางระหว่าง 45- 30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ า 15,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงช่วงเทศกำลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่งกบัสำย
 กำรบินและค่ำมดัจ ำทีพ่กั รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคืนเงนิมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ำยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวซ่ีำเข้ำประเทศญี่ปุ่ น ทำงบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรเกบ็เอกสำรจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัรา
แลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั
ท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการ
บินไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนั่งแยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้
สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหาร
ปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าวา่ให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่าน
จองหอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 



9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ใน
เมือง ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 

 



 


