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KYUSHU SONGKRAN 
6DAYS 4NIGHTS BY TG 

 ขอน ำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ  โออิตะ คมุำโมโต้และซำกะ 

ฟคุโุอกะ สกัการะเทพเจา้แห่งความรูท้ี ่ศำลเจ้ำดำไซฟ,ุ เพลดิเพลนิกบัการ ล่องเรือชมวิวท่ีแม่
น ้ำยำนำกำว่ำ, ชมทุ่งดอกทวิลปิและทุ่งดอกเนโมฟิล่าที ่สวนดอกไม้อุมิโนะนำกะมิ
จิ, สนุกสนานกับการเลือกช้อปป้ิงสินค้ามากมายที่  ย่ำนเท็นจินและคำแนลซิต้ี, 
ถ่ายรูปคู่กบัหุ่นยนต์ GUNDAM RX-93ffv ขนาดเท่ากบัของจรงิที่ Mitsui Shopping 
Park lalaport Fukuoka 

โออิตะ ชมความงามของบ่อก ามะถนัหลากสสีนัที ่จิโกขเุมกริุ แห่งเมอืงเบปปุ, เยีย่มชม
หมู่บ้ำนยุฟอิุน หมู่บา้นเลก็ๆทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตอินัเงยีบสงบ และชม
ทะเลสำบคินริน ทะเลสาบน ้าแรใ่นหมู่บา้นยุฟุอนิ 

คมุำโมโต้ ชม ปรำสำทคมุำโมโต้ ฉายาปราสาทอกีาด า ตัง้ตระหงา่นอยู่บนเนินเขากลางเมอืงคุ
มาโมโต้ 

ซำกะ ศำลเจ้ำยูโทข ุอินำริ ศาลเจา้ทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเรื่อง “กลกโิมโน”
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เลท็  
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 ก ำหนดกำรเดินทำง 12-17 เมษำยน 2566 
วนัแรก          (12 เม.ย. 66) สนำมบินสุวรรณภมิู 

 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์
C สำยกำรบินไทย มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนใน
กำรเตรียมตวัเดินทำงและผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน  

 

วนัท่ีสอง         (13 เม.ย. 66) ฟคุโุอกะ - ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ– โออิตะ – หมู่บ้ำนยุฟอิุน –  
                        ทะเลสำบคินริน – เบปปุ 

00.50 น. เดินทำงสู่สนำมบินฟุคุโอกะ เกำะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG 648 

08.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองและตรวจรบักระเป๋ำสมัภำระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 
2 ชัว่โมง) 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุคโุอกะ (Fukuoka) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของเกาะควิชู และเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดบัที่ 8 ของประเทศ
ญี่ปุ่ น เมอืงแห่งนี้เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่ที่สุดใน
โลกแห่งหนึ่งมาแลว้ นัน่เป็นเพราะเมอืงฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ที่
มบีรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนเมอืงโตเกยีวหรอืเมอืง
โอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มแีม่น ้าไหลผ่านตวัเมอืงหลาย
สาย มีแผงขายอาหารริมถนนหรือที่เรียกกันว่า “ยะไต” ซึ่งดู
เหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงฟุคุโอกะไปแลว้ 
• น าท่านเข้านมสัการ ศำลเจ้ำดำไซฟุ (Dazaifu Temmangu 
Shrine) หนึ่งในศาลเจ้าที่มีความส าคัญที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น  
เพราะศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีส่ถติยข์องเทพเจา้แห่งความรู ้ซึง่มปีระวตัิ
ความเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยวเดนิทาง
มาเยอืนศาลเจ้าแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย จนถูกจดัให้เป็น 1 ใน 10 

ศาลเจา้ในญีปุ่่ นทีไ่ม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปัจจุบนัเป็นอาคารทีส่รา้งใหม่
เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีูปปั้นววัเทพเจา้นอนอยู่ในสภาพทีเ่งาวบั โดย
ชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อกนัว่าหากได้ลูบไล้บรเิวณหวัและเขาของววัจะท าให้หายจาก
อาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรื่องของการเรยีน  
เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัโออิตะ (Oita) เพื่อเยีย่มชม หมู่บ้ำนยุฟุอิน 
(Yufuin Village) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์ยุโรปที่ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตอินัแสน
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สงบ ให้ท่านได้เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศเมอืงชนบทที่น่าหลงใหล และเลอืกซื้อสินค้า
พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

• น าท่านเดินเล่นบริเวณ  ทะเลสำบคินริน (Kinrin Lake) 
ทะเลสาบขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆ หมู่บ้านยุฟุอิน ลกัษณะพเิศษของ
ทะเลสาบแห่งนี้คอื น ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหลลงมาจากน ้าพุร้อนบน
ภูเขา ท าใหน้ ้าในทะเลสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเชา้ตรู่ ภาพ
ของทะเลสาบทีม่ไีอน ้าลอยต ่าเหนือทะเลสาบเป็นภาพทีส่วยงามราว
กบัภาพวาด 
• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) เมอืงน ้าแร่ชื่อดงัของ

เกาะควิช ูเป็นเมอืงทีม่บี่อน ้าแร่ธรรมชาตมิากทีสุ่ดในญีปุ่่ น 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel & Resort Beppu Wan หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
***หลงัมื้ออำหำร อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำ
ได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วนัท่ีสำม           (14 เม.ย. 66) เบปป ุ– บ่อนรกจิโกขเุมกริุ – คมุำโมโต้ – ปรำสำทคมุำโมโต้ – 
                          ย่ำนกำรค้ำแห่งใหม่ซำกรุะโนะบำบะ โจไซเอน็  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดนิทางชมไฮไลทข์องเมอืงเบปปุ จิโกขเุมกริุ (Jigoku 
Meguri) หรือ บ่อนรกทัง้ 8 ซึ่งเป็นชื่อเรียกขานของบ่อน ้าแร่
หลากสชีื่อดงัของเมอืงเบปปุ เนื่องจากภายใต้พืน้ดนิบรเิวณนัน้มี
ความรอ้นใตพ้ภิพสะสมอยู่มาก และบ่อน ้าแร่ทีม่สีหีลากหลายนัน้
เกดิจากสขีองแร่ธาตุเขม้ขน้ชนิดต่างๆ ที่อยู่ในบ่อ เช่นก ามะถนั 
แร่เหล็ก โซเดยีม ฯลฯ น ำท่ำนชมบ่อน ้ำแร่ 2 แห่ง (บ่อทะเล
และบ่อเลือด)  
เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคมุำโมโต้ (Kumamoto) เมอืงทีม่ี
บรรยากาศความร่มรื่นทางธรรมชาตทิีค่่อนขา้งสมบูรณ์ และเป็น
จุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัสมยัสงครามกลางเมอืงของญีปุ่่ นเมื่อปี 
ค.ศ.1887 
•  
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• น าท่านเขา้ชม ปรำสำทคมุำโมโต้ (Kumamoto Castle) หนึ่ง
ในสามปราสาททีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น เป็นปราสาทเก่าแก่ทีย่งั
ทรงคุณค่าผ่านกาลเวลาและประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานเคยีงขา้งกบั
ภูมภิาคควิชูมากกว่า 400 ปี ปราสาทหลงันี้ถูกสรา้งเสรจ็เมื่อปี 
1607 โดยคาโต ้คโิยมาสะ ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 7 ปี ตวั
ปราสาทท ามาจากไมแ้ท้ๆ ทัง้หลงั สว่นตวัก าแพงท ามาจากหนิ
ทัง้หมด บรเิวณปราสาทมคีวามกวา้งขวาง ความสวยงามของ
ปราสาทแห่งนี้ตอ้งสญูสิน้ไป เนื่องจากเหตุอคัคภียัถงึ 2 ครัง้ในปี 
1877 และ 1960 หลงัจากนัน้จงึไดม้กีารบูรณะปฏสิงัขรณ์ครัง้
ใหญ่ ปราสาทหลงันี้มกัถูกเรยีกว่า ปราสาทอกีาด า ตามสดี าทีท่า
ตวัปราสาทไว ้และปราสาทคุมาโมโตย้งัเป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นงาน
เฉลมิฉลองครบรอบ 400 ปีแห่งการก่อตัง้จงัหวดัคุมาโมโต้ เมื่อปี 
2007 อกีดว้ย 
• น าท่านเดนิทางสูแ่ลนด์มารค์แห่งใหม่ของเมอืงคุมาโมโต้ 

ซำกรุะโนะบำบะ โจไซเอน็ (Sakuranobaba Josaien) เป็นศูนยใ์หบ้รกิารขอ้มลูการ
ท่องเทีย่วของเมอืงคุมาโมโต ้ทีท่่านสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องเมอืงคุมา
โมโตไ้ดอ้ย่างเพลดิเพลนิ โดยไดม้กีารจ าลองบรรยากาศชุมชนรอบๆปราสาทคุมาโมโต้
เมื่อ 400 กว่าปีก่อนขึน้มาใหม่ นอกจากนี้ยงัมสีว่นของรา้นคา้ รา้นขายของฝากของที่
ระลกึ รา้นอาหารอร่อยๆและรา้นขนมญี่ปุ่ นชื่อดงัของเมอืงคุมาโมโตอ้กีมากมายใหท้่าน
ไดเ้ดนิเลอืกซือ้อกีดว้ย  

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั ANA Kumamoto Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีส่ี               (15 เม.ย. 66) คมุำโมโต้ – ล่องเรือชมวิวท่ีแม่น ้ำยำนำกำว่ำ – ซำกะ – 
                         ศำลเจ้ำยูโทข ุอินำริ - โทสุ พรีเม่ียม เอำท์เลท็ – ฟคุโุอกะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดินทางสู่ แ ม่น ้ ายานากาว่าเพื่อ ให้ท่าน  สัมผัส
ประสบกำรณ์กำรนัง่ “เรือดงโกะ” ชมวิวของแม่น ้ำยำนำกำ
ว่ำ (Yanagawa River) ซึ่งจะท าให้ท่านได้เห็นเมอืงยานากาว่า
ในส่วนต่างๆ ส่วนคนพายเรอืจะบงัคบัเรอืดงโกะโดยใช้ไม้เรยีว
ยาว มเีอกลกัษณ์อยู่ที่การสวมชุด “ฮปัปิ” ซึ่งเป็นชุดดัง้เดิมของ
ญี่ปุ่ น ในระหว่างการล่องเรอื ท่านจะได้พบกบัร้านค้าลอยน ้ าที่

ท่านสามารถซื้อขนมจากทางร้านได้และคนพายเรอืก็จะพายเรอืไปพร้อมกบัร้องเพลง
พืน้เมอืงขบักล่อมใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบับรรยากาศการล่องเรอืชมสองฝัง่แม่น ้า
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• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซำกะ (Saga) 
เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านนมสัการ ศำลเจ้ำยูโทข ุอินำริ (Yutoku Inari Shrine) 
ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา ศาลเจ้าแห่งนี้ถูก
สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้ชนิโตประจ าตระกูลนาเบชิมะ 
ผู้ปกครองเมืองซากะในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนา

ชนิโต 3 องค์ประดษิฐานอยู่ทีน่ี่  และยงัเป็นที่ประดษิฐานของเทพเจ้าแห่งความรกั เชื่อ
กนัว่าคนที่อยากสมหวงัในความรกัจะต้องมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้  โดยศาลเจ้าแห่งนี้
ถูกใชเ้ป็นสถานทีใ่นการถ่ายท าละครเรื่อง “กลกโิมโน” ทีอ่อกอากาศเมื่อปี 2558 

• น าท่านเดนิทางเพื่อชอ้ปป้ิงที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เลท็ (Tosu 
Premium Outlet) เอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในเกาะควิชู มรี้านค้าแบ
รนด์เนมชื่อดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนัมากกว่า 150 
รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใต้ของรฐัแคลฟิอรเ์นียที่เขา้
กบับรรยากาศทีส่ดใส ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการช้อปป้ิง
ในเอาทเ์ลทสไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ีน่ี่  

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

• น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองฟคุโุอกะ (Fukuoka)  
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ            (16 เม.ย. 66) ฟคุโุอกะ – สวนดอกไม้อมิุโนะนำกะมิจิ – ช้อปป้ิงย่ำนเทนจิน
และ 
                        คำแนลซิต้ี – ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกกบัหุ่นกนัดัม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ี Lalaport 
Fukuoka 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดินทางสู่  สวนดอกไม้อุมิโนะนำกะมิจิ ซีไซด์ 
(Uminonakamichi Seaside Park) สวนดอกไม้รมิทะเลขนาดใหญ่ 
โดยที่สวนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงไม้ดอกนานาชนิดตามฤดูกาล
หมุนเวยีนไปเรื่อยๆตลอดทัง้ปี และสําหรบัฤดูใบไม้ผลินี้ ดอกไม้ที่
เป็นไฮไลทก์ค็อื 

**ทุ่งดอกทิวลิปหลากสมีากกว่า 300 สายพนัธุ์ และมมีากถงึ 3,000,000 ต้น ใหท้่าน
ไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนัสดใสของดอกทวิลปิและถ่ายภาพเกบ็เป็นทีร่ะลกึกนัอย่างจุใจ  
**ทุ่งดอกเนโมฟีล่ำ (Nemophila) หรอื ดอกเบบี้บลูอำยส์ (Baby Blue Eyes) เป็น
ดอกไม้ขนาดเล็กสฟ้ีาอ่อน เมื่อเบ่งบานพร้อมๆกนักว่า 4 ล้านต้น ดอกเนโมฟีล่าจะ
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เปลีย่นสเีนินเขาทัง้ลูกให้เป็นทุ่งดอกไม้สฟ้ีาสดใส กลมกลนืไปกบัทอ้งฟ้าและทอ้งทะเล
เบือ้งหน้า เกดิเป็นภาพทีแ่ปลกตาและหาชมไดย้ากยิง่  
หมำยเหต ุ*** กำรออกดอกของดอกทิวลิปและดอกเนโมฟีล่ำข้ึนอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

• น าท่านเดินทางช้อปป้ิงที่ ย่ำนเท็นจิน (Tenjin) และคำแนลซิต้ี (Canal City) ซึ่งราย
ลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ อาคารส านักงาน รา้นคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ ธนาคารพาณิชยส์ าคญั 
รา้นอาหาร และถนนชอ้ปป้ิงชัน้ใต้ดนิ ถอืเป็นแหล่งใจกลางเมอืงทีส่ าคญัของเมอืงฟุคุโอกะ 
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง เช่น สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส์  กลอ้งถ่ายรูป นาฬิกา 
เสือ้ผา้กระเป๋ารองเทา้  สนิคา้แบรนดเ์นม  เครื่องส าอางค ์และรา้นรอ้ยเยน  ฯลฯ 

• น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  Mitsui Shopping Park LaLaport 
Fukuoka ชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ทีม่ที ัง้หมด 5 ชัน้และมรี้านค้า
มากกว่า 200 ร้าน ไฮไลท์ของที่นี่คอื หุ่นยนต์กนัดัม้ RX-93ffv 
ขนำดเท่ำของจริงท่ีใหญ่ท่ีสุด ทีส่งูถงึ 24.8 เมตร ตวัหุ่นสามารถ
เ ค ลื่ อ น ไ หวแล ะขยับ เ ขยื้ อ น ให้ เ ข้ า กับ เ สีย ง เพล ง แ ล ะ
ภาพเคลื่อนไหวทีฉ่ายบนผนงัได ้ ถอืเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ
เมอืงฟุคุโอกะทีไ่ม่ควรพลาด 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีหก            (17 เม.ย. 66) สนำมบินฟคุโุอกะ - สนำมบินสุวรรณภมิู  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เพื่อเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG 649 

14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 12-17 เมษำยน 2566 
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**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 
***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท 

โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

 
หมำยเหต ุ

1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะต้องมผีู้เดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จํานวน 25 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมจีํานวน
ไม่ครบตามจํานวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลง
ราคา 

2. การผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ  
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในสว่นนัน้ให ้

 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เครื่องบิน 

รำคำไมร่วมตัว๋เครือ่งบิน 

รำคำท่ำนละ 59,995.- 28,995.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 53,995.- 26,559.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 47,995.- 23,995.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 8,995.- 8,995.- 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทางกรุงเทพฯ-ฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 
3. ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  

**ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้พกัในหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจะจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีง
เดีย่ว หรอืบางโรงแรมจะจดัใหเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 
**ในกรณีทีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกิล้ และเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเฉพาะในสว่นนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึ
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทาง
แบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 
**เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปีและผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

7.  ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่15 ธนัวำคม 2565 หากมกีารเรยีก
เกบ็เพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ ท่านจะตอ้งท าการช าระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นต้น 
3. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 
4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็น
ตน้ 

5. ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดบ้รกิารน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าสาํหรบันกัท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญี่ปุ่ นยกเลกิการอนุมตัฟิรวีซี่าใหก้บั

นกัท่องเทีย่วไทย) 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน  

 

1. กรณุำช ำระค่ำมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจำกกำรจองทวัร)์ 
2. กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณีทาํการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 
4. กรณีจองทวัร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกตไิด้ 

 
กำรยกเลิก  

1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ าใหก้บั
ผูเ้ดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋
โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดั
จ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์
ทัง้หมด 

4. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจําและค่าทวัรท์ุกกรณี 

5. กรณีท าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย ไม่สามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

 
หมำยเหตุ 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัทีสุ่ด 

2. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนําสิง่ของ
ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืมคีวาม
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่งทางบรษิัทฯ 
ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
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3. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุทําให้ไม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ําหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

4. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาตใินระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ  
อนัเป็นเหตุทําใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์  อาท ิค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไป
สนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกําหนดการเดนิทางของ
รายการทวัร ์ 

7. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า หรอืถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจาก
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิทีส่นามบนิ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

8. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากทางสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามทีท่างสายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอื
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืน
อดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจําลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/
สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว์/สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั 
ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน , 
เครื่องมอืสําหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, 
สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจ
ก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้า
สําหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบที่
ก่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากขา้งต้น
ที่เป็นสิง่ต้องห้ามตามสํานักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรอืภายใต้การ
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ประเมนิความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของ
สาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชร้ถเขน็วลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็น
ต้น ขอให้แจ้งทางบรษิทัฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรกัษา
ความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
สาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

12. ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทั ฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบในค่าใชจ่้ายของน้ําหนกัสว่นทีเ่กนิน้ี 

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ขอ้กําหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรบัผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนสว่นรวม 

14. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการ
ดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจําเป็นต้องดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

15. การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื 
การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทางบรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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