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หนา้ 2 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
หมายเหต ุ

15-19 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

17-21 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

18-22 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

19-23 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

22-26 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

24-28 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

25-29 กมุภาพนัธ ์2563 18,876 7,900.-  

26 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

27 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

28 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

29 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

01-05 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

02-06 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

03-07 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

04-08 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

05-09 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

06-10 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

07-11 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

08-12 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

09-13 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

10-14 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

11-15 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

12-16 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

13-17 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

14-18 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

15-19 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

16-20 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

17-21 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

18-22 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

19-23 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

20-24 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

21-25 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

22-26 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

23-27 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

24-28 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

25-29 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  
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 จอยแลนด ์หกัค่าตัว๋ 5,000 บาท 

                                          ***ราคาเด็ก INFANT (0-2ขวบ) 7,000 บาท // เด็กอายตุั้งแต่ 2 ขวบข้ึนไปราคาผูใ้หญ่*** 

 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                                ( - / - / - ) 

21.00 น.       พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ Thai Lion 
Air (SL) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่SL314 
 
 
 
 

26-30 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

27-31 มนีาคม 2563 18,876 7,900.-  

28 มนีาคม – 1 เมษายน 2563 18,876 7,900.-  

29 มนีาคม – 2 เมษายน 2563 18,876 7,900.-  

30 มนีาคม – 3 เมษายน 2563 18,876 7,900.-  

31 มนีาคม – 4 เมษายน 2563 18,876 7,900.-  

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบนิฟกูโุอกะ – เมอืงฟกูโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– เมอืงยฟูอูนิ - หมูบ่า้น ยูฟอุนิ ฟลอรลั - เมอืงเปปป ุ
  – บอ่น า้พรุอ้น – การแชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ               ( - / L / D ) 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟกูโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าคณะขึน้รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วเดนิทางสู ่เมอืงฟกูุโอกะ (Fukuoka) 
เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญเ่ป็นอันดับ 8 ของประเทศญีปุ่่ นดว้ย ฟกูโุอกะเป็นเมอืงทา่ที่
ส าคัญของญีปุ่่ นมานานหลายรอ้ยปี เดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุ(Dazaifu Tenmagu Shrine) วัดชนิโตเกา่แก่
และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฟกูโุอกะ เป็นสิง่ทีส่ถติของเทพเจา้แหง่ความรู ้
จงึมนัีกเรยีนนสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพรเพือ่การศกึษาไมเ่วน้ในแตล่ะ
วัน อสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึพื้นเมืองที่บริเวณหนา้วัดที่มี
รา้นคา้กวา่ 100 แหง่ของเกาะนาคาส ุ(Nakasu Island) และถัดไปอกีอยา่ง
ถนนคนเดนิคาวาบาตะ (Kawabata) ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แกท่ีส่ดุของ
เมอืงฟกูโุอกะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงยูฟุอนิ (Yufuin) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทวิทัศน์ที่

สวยงามมากโดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีจ่ะมทัีง้ดอกซากรุะบนตน้ไม ้และ
ทุง่ดอกเรป (Rapeseed) ทีพ่ืน้ดา้นลา่ง พรอ้มกบัแมน่ ้า และภเูขา อสิระเดนิ
ชมหมูบ่า้น ยฟูอุนิ ฟลอรลั เป็นหมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรป มกีลิน่อายยโุรป
โบราณ !!!ไฮไลท ์ประจ าเมอืงยฟูอุนิ บา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยู่
บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด อสิระใหท้่าน
เดนิเลน่และถา่ยรปูตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่เมอืงเบปป ุ(Beppu) ตัง้อยู่
บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแห่งบอ่น ้าแร่ทีเ่ป็นบอ่
โคลน จัดเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแร่มากทีส่ดุนักทอ่งเทีย่วสามารถลองแช่

น ้ าแร่หลายหลากชนิด น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าพุร ้อน (Jigoku 
Meguri) หรอื บอ่น ้าพรุอ้นขมุนรกทัง้แปด เป็นบอ่น ้าพรุอ้นธรรมชาตทิี่
เกดิขึน้ ภายหลังจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุที่
เขม้ขน้ เชน่ ก ามะถัน แรเ่หล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และ
รอ้นเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัวตาม
ลักษณะภายนอกทีเ่ห็นกนั (เขา้ชม 2 บอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่     บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่2) ณ รา้นอาหาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่จังหวัด Saga จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยวัฒนธรรมและธรรมชาต ิซึง่มดีา้นเหนือตดิกับ ทะเลเก็น

ไคทีม่เีสน้ขอบทะเลทีส่วยงามจนไดรั้บ เลอืกใหเ้ป็นอทุยานแหง่ชาต ิสว่นดา้นใตม้ทีีร่าบ แผก่วา้งไปจนตดิกบัทะเลอะ
รอิะเกะ ซึง่ม ีชายหาดทีก่วา้งขวางและมรีะยะหา่งของน ้า ระหวา่งน ้าขึน้และน ้าลงสงูสดุถงึ 6 เมตร เป็นจังหวัดทีเ่ต็ม
ไปดว้ยการเกษตรและประมง มปีระชากรประมาณ 8 แสนคน ในจังหวัดซากะ มสี ิง่ทีน่่าสนใจใหม้าเยีย่มดเูยีย่มชมกัน
มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งปัน้ดนิเผาชือ่ดังของโลก อาหารทะเลคณุภาพดทีีเ่จรญิเตบิโตทา่มกลาง ธรรมชาต ิบอ่น ้าพุ
รอ้น ซึง่เป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ ทัง้ยังมงีานเทศกาลตา่งๆ ซึง่เป็นวัฒนธรรมที ่สบืทอดกนัมาตัง้แตส่มัยโบราณอกีดว้ย 

ทีพ่กั APAHOTEL SAGAEKI-MINAMIGUCHI หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงซากะ -  ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– เมอืงนางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณู 
  –ปราสาทคาระซ(ึKaratsu Castle) - ซากะ                             ( B / L / อสิระ ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงซากะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะควิชทูีม่ี
ชือ่เสยีงในเรือ่งของเครื่องปั้นดนิเผา เดนิทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ
(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นกิาย
ชนิโต ประจ าตระกูลนาเบะชมิะ ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ 
ศาลเจา้แหง่นี้เป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนตา่งนยิม
ไปสกัการะขอพรเกีย่วกบัการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธรุกจิ และความ
ปลอดภัย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนางาซาก ิ(Nagasaki) อยูท่างตะวันตกเฉียง

เหนือของภูมภิาคควิช ูโดยมแีหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชน่ การ
ท่องเที่ยวเชงิศลิปวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่าส าคัญของญีปุ่่ น จงึรับ
เอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชน
ชาวตา่งชาตติา่งๆ เชน่ ไชน่าทาวนเ์ป็นตน้ น าทา่นสู ่สวนสนัตภิาพนา
งาซาก ิ(Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ
เหตกุารณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ือ่วา่ Fat man เมือ่วันที ่9 สงิหาคม ค.ศ. 
1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมืองและยังฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 
คนในสวนแหง่นี้มรีูปปั้นเกีย่วกับสันตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลังของ
สวนจะมีเสาสดี าที่เป็นตัวชีต้ าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณู 
และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย และทางตอนบนจะมพีพิธิภัณฑ์
เกี่ยวกับการทิ้งระเบดิในครั้งนั้นดว้ย จากนั้นชมพพิธิภณัฑร์ะเบดิ
ปรมาณูนางาซาก ิ(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมขอ้มลูเหตกุารณ์ ซากชิน้สว่น
สิง่ของตา่งๆ โดยเรยีงล าดับเหตกุารณ์ตัง้แต่กอ่นระเบดิปรมาณูลงจนถงึวนิาทแีห่งความหายนะ ซึง่มหีลักฐานทีถู่ก
วดีโีอบันทกึไวภ้าพถ่ายอาคารบา้นเรอืนทีพั่งยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูท้ีร่อดชวีติแต่ตอ้งทนทกุขท์รมานจาก
สารกมัตภาพรังส ีเป็นโรคลคูเีมยี (มะเร็งเม็ดเลอืดขาว) ทีค่อ่ยๆครา่ชวีติผูค้นเหลา่นัน้ไปอกีจ านวนมากพพิธิภัณฑแ์หง่
นี้เป็นสิง่ เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอันยิง่ใหญ่ ในวันที่นางาซากโิดนพษิรา้ยของสารพลูโตเนียมไปเกอืบทัง้
เมอืง 
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หนา้ 6 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทคาระซ(ึKaratsu Castle) (ไมร่วมคา่เขา้ ปราสาท คา่เขา้ประมาณ 500 เยน) 
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซากะ(Saga) ปราสาทแหง่นี้ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กบัอา่วคาระซ(ึKaratsu Bay)  ท าใหน้อกจากเราจะไดช้ม
สถาปัตยกรรมงามๆของปราสาทแลว้ ทีน่ีย่ังเป็นอกีจดุทีส่ามารถชมววิอา่วคาระซไึปจนถงึววิทวิทัศนข์องเมอืงซากะได ้
สวยมากๆแหง่นงึเลยละ่คะ่ ยิง่ชว่งฤดใูบไมผ้ลก็ิสามารถชมดอกซากรุะได ้แถมชว่งเดอืนเมษายน-พฤษภาคมก็จะพบ
กบัความสวยงามของซุม้ดอกวสิทเีรยีสมีว่งไดอ้กีดว้ยนะคะ ซึง่ตัวปราสาทเองก็มคีวามน่าสนใจมากๆเพราะมอีายุ
ประมาณ 400 กวา่ปีแลว้ โดยถกูสรา้งขึน้ครัง้แรกเลยเนี่ยราวๆสมยัเอะโดะประมาณปี ค.ศ.1602 โดย Terasawa 
Hirotaka ไดเมยีวผูป้กครองเมอืงคาระซ ึตอ่มาถกูท าลายลงในสมัยยคุฟ้ืนฟเูมจ ิหลังจากนัน้สรา้งขึน้ใหมใ่นปี 1966 
โดยยดึตามแบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรมเดมิทัง้หมด ฉะนัน้วางใจไดว้า่ตวัปราสาททีเ่ราเห็นกนักนัอยูใ่นปัจจบุนัก็
เหมอืนๆกบัสมัยกอ่นเลยละ่คะ่ โดยปัจจบุนัไดเ้ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาชมได ้ภายในปราสาทมทีัง้หมด 5 ชัน้ มี
การจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัประวัตขิองปราสาท ขา้วของตา่งๆในอดตี และงานศลิปะตา่งๆอกีมากมาย บอกไดเ้ลย
วา่เป็นอกีหนึง่ปราสาททีก็่ววิดแีละน่าสนใจ 

ค า่  อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย  
ทีพ่กั APAHOTEL SAGAEKI-MINAMIGUCHI หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงซากะ – โทซุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงเทนจนิ – หา้งคาแนลซติี ้- ฟกูโุอกะ             
  ( B / L / อสิระ ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ฟกูุโอกะ   น าทา่นเดนิไปชอ้ปป้ิง  โทซุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) 
เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, 
Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆ อกีมากมายมา
ทีน่ี่สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง โดยแตล่ะ
รา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร ชาบขูาปยูักษ์ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย  น าทา่นสู ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เข็มขัด 
  น ้าหอม เครือ่งส าอาง และสนิคา้ตา่งๆ ตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นเทนจนิ (Tenjin) โดยในบรเิวณนี้จะมี
  รา้นคา้ ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆ มารวมตัวกนัอยูม่ากมาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนดิ ตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
  เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื เครือ่งส าอางตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย สถานทีช่อ้ปป้ิงบรเิวณยา่นนี้ เดนิทาง
  สู ่ หา้งคาแนลซติี ้(Canal City)  เป็นศนูยก์ารคา้และความบนัเทงิขนาดใหญใ่นเมอืงฟกุโุอะกะ ประเทศญีปุ่่ น  
  ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น เมอืงทีอ่ยูใ่นเมอืงประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศนูยเ์กม  
  โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแหง่ และคลองทีไ่หลผา่นกลางศนูยก์ลางคา้ 
ค า่  อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย ณ หา้งคาแนลซติี ้

ทีพ่กั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิฟกูโุอกะ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                                ( B / - / - ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟกูโุอกะ 
08.30 น.     เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Lion Air (SL) เทีย่วบนิที ่SL315 
12.30 น.      เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มกบัความประทับใจ 
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หนา้ 7 

 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบรษัิท

ทวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยูบ่รเิวณ
ใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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หนา้ 10 

 

 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ    
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  
8. หนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ  1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไมน่อ้ย
กว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวนัหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไมน่อ้ย
กวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่ทัวรท์ี่
ช าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิท
เป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของคา่บรกิาร
ทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที่
ช าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การจอง
โรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิมัด
จ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 
 

 

 

 

 
 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผักผลไมส้ด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอก 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
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