
 

 

รหัสทัวร B2B1900569 
ทัวรญี่ปุ�น คิวชู ซากะ รถไฟคิตต้ี 6 วัน 4 คืน (TG) 
สักการะบูชาขอพร ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ 
เยี่ยมชมศาลเจายูโทคุอินาริ เจาเกาแกของเมืองซากะ 
ชมดอกไม ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน 

ทดลองน่ังรถไฟชินคันเซ็น สาย HELLO KITTY 
สัมผัสอีกธรรมชาติอันงดงามแหงซะกะ น้ําตกมิคะเอริ 
 

 

 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย 

เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรบัได] 

วันที่2 สนามบินฟกุุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟ ุ– คาแนล ซิต้ี – รานจําหนายของฝาก อิออน 
มอลล ฟุกุโอกะ – แชน้ําแรธรรมชาติ 

00.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟกุุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินที่ TG 648 สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง 

08.00 น. 
 
 

เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่�น นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู ศาลเจาแหงตํานานปราชญคนสําคน
ของญี่ปุ�น ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจาท่ีตั้งอยูในดาไซฟุ ซึ่งเคยเปนที่ทําการ
ของรัฐบาลประจําจังหวัดชกิุเซ็นในศตวรรษท่ี 7 เมื่อป 901 รัฐมนตรีฝ�ายซาย ฟุจิวะ
ระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ไดวางแผนเพ่ือทําใหคูแขงของ ซุ
กะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขั้นลงจากตําแหนงใน
ชั้นศาลกลายเปนขาราชการช้ันผูนอยประจําท่ีดาไซฟุ หลังจากน้ันซุกะวะระจบชีวิตลง
ที่น่ันและถูกฝงอยูท่ีน่ีในฐานะเทพผูคุมครอง  นอกจากน้ีเขายังเปนที่รูจักกันดีในฐานะ
เทพเจาแหงการเรียนรู การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผูคน
ที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา 700,000 คนตอป อีกทั้งยังไดรับความนิยมอยาง
ยิ่งในหมูนักเรียนที่กําลังเตรียมสอบ ที่ผูคนพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะ
ดานการเรียนการศึกษา ท้ังสองฝم�งถนนที่เดินเขาบริเวณศาลเจายังต็มไปดวยรานคา
ขายของที่ระลึก และขนมขึ้นช่ือตามตํานาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมท้ังสตารบคัสที่
ตกแตงไดสวยงามติดอันดับโลกอีกดวย  

 คาแนลซิตี้ เปนศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศ
ญี่ปุ�น ไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองที่อยูในเมือง" ประกอบดวยรานคา ราน
กาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรมสองแหง และคลองที่
ไหลผานกลางศูนยกลางคา คาแนลซิตีตั้งอยูติดกับยานบันเทิงและอยูระหวาง
ศูนยกลางธุรกิจและการคาปลีกของฟุกุโอกะ จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่
สรางรายไดใหแกเมืองไดอยางมาก จัดเปนโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญที่สุดใน



 

 

ประวัติศาสตรญี่ปุ�น (1.4 พันลานดอลลารสหรัฐ สําหรับพื้นที่ 234,460 ม²) สราง
ดวยสถาปตยกรรมแบบจินตนาการอยางมีลักษณะเดนเฉพาะดวยประติมากรรมรูป
โคงและน้ําพุจํานวนมาก และออกแบบอาคารไมใหมองเห็นทิวทัศนของเมือง
ภายนอกมากนัก เพ่ือสรางบรรยากาศคลายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย 
 

รานจําหนายสินคาที่ระลึกมาตรฐานญี่ปุ�น แหลงรวม เครื่องสําอางค และผลิตภัณฑ
นานาชนิด ท่ีเปนที่นิยม ในการเลือกซื้อกลับเปนของฝากของที่ระลึกอันไดมาตรฐาน
การผลิตของญี่ปุ�น เชน เครื่องสําอางค โฟมลางหนา ครีมบํารุงผิว และขาวของ
เครื่องใชตางๆ ที่ราคาเกินคุม จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค 
ณ หางยอดฮิตของญี่ปุ�น Aeon Mall ซึ่งทุกสาขาไดรวบรวมสินคา ทั้งแบรนดเนม
ชื่อกองโลก และแบรนดพื้นเมืองของญี่ปุ�นที่เปนที่นิยมในการเลือกซื้อใช ทั้งอาหาร 
ขนม ผัก ผลไมสด คุณภาพดีมีมาตรฐาน ที่คนญี่ปุ�นทองถิ่นนิยมมาเลือกซื้อใชซื้อ
ทานกัน จนไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก ผอนคลายเพื่อสุขภาพดวย
ออนเซ็นน้ําแรรอนธรรมชาติ  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
**พิเศษ!!! บุพเฟ�ต ขาปูยักษ พรอมน้ําจิ้มรสเด็ด** 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SEKIA ONSEN หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่3 ยานากาวะ – กิจกรรม ลองเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูมาญี่ปุ�น (ปู Takezaki)-  
 ศาลเจายูโทคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะ
มะฮิเมะ – แชน้ําแรธรรมชาติ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานสู เมืองยานากาวะ เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางตอนใตของจ.ฟุกุโอกะเปนเมืองที่

ยังคงหลงเหลืออาคารบานเมืองเกาแกของญี่ปุ�น โดยเราสามารถลองเรือบนธารน้ํา
ภายในเมือง เพ่ือสัมผัสบรรยากาศราวกับยอนเวลากลับไปสูญี่ปุ�นสมัยกอนไดอยาง
ชิลลๆ เน่ืองจากภายในตัวเมืองเต็มไปดวยคลองมากมาย จึงไดรับฉายาวาเปนเมือง
แหงสายน้ําไปโดยปริยาย นอกจากน้ีก็ยังตั้งอยูติดทะเลอาริอาเกะซึ่งอุดมสมบูรณไป
ดวยทรัพยากรทางธรรมชาติดวย ที่น่ีจึงขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายของปลาทะเล



 

 

และเต็มไปดวยผลิตภัณฑเฉพาะทางแมน้ําและทะเลตามไปดวย เชน สาหรายและ
ปลาไหล  

 เดินทางสูเมืองทาระแหลงจับปูชื่อดงัของคิวชู ตองที่จังหวัดซะงะ (Saga 
Prefecture) เรียกวา Takezaki Crab (ปูทะเคะซะคิ) ซึ่งจับไดมากที่แถบทะ
เลอะริอะเคย หนาตาก็ละมายจะเปนพี่นองกับปูมาบานเรา (ปูมาญี่ปุ�นเรียกวา วะทะ
ริงะนิ = watarigani) 

กลางวัน  รับประทานเมนูพิเศษ ขาวหนาปูมาญี่ปุ�น ณ เมืองทาระ 
บาย 
 

ศาลเจายูโทคุอินาริ อีกหน่ึงศาลเจาเกาแกของเมืองซากะ (Saga) ที่มีอายุหลายรอย
ปถูกสรางขึ้นเม่ือประมาณ ป ค.ศ. 1688 ซึ่งเปนศาลเจาที่ยูศาสนาพุทธนิกายชินโต
เปนศาลเจาประจําตระกูลนาเบะชิมะ(Nabeshima clan) ผูปกครองเมืองซากะ ใน
สมัยเอโดะ และยังเปนศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเปนอันดับ 3 รองมาจาก ศาล
เจาฟุชิมิ อินาริ (Fushi-mi Inari Shrine)ในเกียวโต(Kyoto) และศาลเจาคะ
ซะมาอินาริ(Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกดวย โดยเปนที่
ประทับของเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ ทําใหมีผูคนจํานวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพร
เพื่อใหทั้งการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจตางใหมีความสําเร็จอยางไม
ขาดสาย แถมยังเปนจุดชมวิวที่สวยมากๆของเมือง ไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิ ยาม
ที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง มีจุดที่เมื่อมาแลวตองไปเช็กอินก็ตรงสวนหนาศาลเจาก็ยังมี
สะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเปนจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว บริเวณ
ดานหนาศาลเจายังมีรานคาขายของท่ีระลึกทองถิ่นที่นารักมากมายเรียงรายอยูดวย  

 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเกาแกแหงคาชิมะ เรียก
ไดวาเปนอีกไฮไลตของเมืองซากะ ยานที่ข้ึนชื่อเรื่องรานสาเกและโรงงานทําสาเกอัน
โดงดงั ท่ีแฝงตัวอยูภายในอาคารบานเรือนเกาแกอายุนับรอยๆป เปนอีกหนึ่งสถานที่ 
ที่นามาเดินเลนกินลมชมวิวสุดๆ นอกจากจะไดพบกับรานขายสาเกขึ้นชื่อของเมือง
แลว ยังเจอกับรานขายของนารักๆ ที่เปนงาน Handmade เกๆ ชิคๆ ที่ไมเหมือน
ใครแนนอน ไดเวลาอันควรเดินทางสูเมืองน้ําแรผิวสวย 

 ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกวา“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผูใหพรผิว
สวยโทโยทามะฮิเมะคือผูรับใชเจาหญิงโอโตะฮิเมะแหงวังบาดาล เรื่องเลามีอยูวา
เมื่อครั้งที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอุเรชิโนะ นางไดพบกับปลาดุกตัวใหญที่



 

 

ไดรับบาดเจ็บ จึงราดน้ํารอนที่ผุดขึ้นมาใสแลวพบวาผิวของมันสวยขึ้น ภายในศาล
เจาโทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะสึ” ที่เชื่อกันวาถาสัมผัส “ปลาดุกนามะสึซา
มะ” ซึ่งทําจากดินสีขาวลื่นเปนมันวาว ผูน้ันก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเชนเดียวกัน 
ทําใหนักทองเท่ียวหญิงนิยมมาสักการะศาลเจาแหงน้ีเปนจํานวนมาก จากน้ันใหทาน
ไดสัมผัสการแชออนเซ็นที่เชื่อกันวาทําใหผิวสวยมากแหงเมืองอุเรชิโนะ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก URESHINO ONSEN หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันที่4 ศาลเจาแหงความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไมมิฟูเนะยามะ – น้ําตกมิคะเอร ิ 

โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมือง ศาลเจาทาเคโอะ เรียกอีกชื่อไดวา โกชะไดเมยีว 

(Goshadaimyo) เปนศาลเจาท่ีเกาแกที่สุดในเมืองน้ี เม่ือเขาไปจะพบกับตนไม 
(Okusu) ขนาดใหญตระงานตาที่มีอายุถึง 3,000 ป ซึ่งถือไดวาเปนตนไมศักดิ์สิทธิ์
ของศาลเจาแหงน้ีเลยก็วาได เน่ืองจากเปนตนไม 2 ตนที่มีรากที่เชื่อมติดกัน จึงทําให
มีผูคนมาบูชาขอพรใน เร่ืองตางๆมากมายไมวาจะเปนเร่ืองความรัก คูครอง ธุรกิจ 
โชคลาภ  

 ชมดอกไม ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตั้งอยูที่ตีน
เขา Mifuneในจังหวัดซากะ(Saga) เรียกไดวาเปนสวนขนาดใหญที่จัดแตงไดแบบ
สวยมากๆแหงหน่ึงของญี่ปุ�นเลยละคะ ยิ่งดวยทําเลที่ต้ังบริเวณตีนเขายิ่งจะมทําให
เหมือนสวนแหงน้ีถูกรายลอมดวยเทือกเขา โดยพื้นท่ีของสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน
มากถึง 150,000 ตารางเมตร บอกเลยวามาชวงไหนก็ไมผิดหวัง เน่ืองจากภายใน
สวนมีการจัดตกแตงไวอยางสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งป จึงสามารถเขาชมไดทุก
ฤดู  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย 
 

สัมผัสอีกธรรมชาติอันงดงามแหงซะกะ น้ําตกมิคะเอริ (Mikaeri No Taki Fall) 
เปนน้ําตกที่สวยงามติดอันดับหน่ึงในรอยของญี่ปุ�นอีกดวยจะไหลลงสูแมน้ําอิคิซะ 
บริเวณลานจอดรถทางเดินเขานําตกริมธารน้ําน้ันมีตนซากุระและไมดอกเรียงรายท่ี
สวนงามอยูทั้งริมสองฝم�ง อีกจุดถายรูปที่สวยงามและสัมผัสธรรมชาติไดอยางใกลชิด



 

 

กับธรรมชาติ  
 โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ทเอาทเล็ทท่ีทําเปนชอปปم�งมอลลแหงน้ี มีตนแบบมาจากเมือง

ที่สวยงามทางตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนียท่ีมีอากาศสดชื่นแจมใสและมีแสงแดดสอง
สวาง มีทั้งแบรนดในประเทศและแบรนดนอกที่มาดําเนินกิจการเองโดยตรงกวา 150 
ราน และมีศูนยอาหารและรานอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โลงสบายทําใหเดิน
เลนไดทั้งวันเลย 

 
คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ท 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOSU HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชิโมโนเซกิ –  

 HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอปปم�งเทนจิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูจังหวัดยามากุจิ จังหวัดที่ต้ังอยูทางใตสุดของเกาะฮอนชู  

พิพิธภัฑณสัตวน้ําชิโมโนเซกิ ตั้งอยูติดกับชองแคบคันมอน มีทั้งหมด 4 ชั้น มีการ
รวบรวมปลาปกเป�ากวา 100 ชนิดจากทั่วโลก ซึ่งแตกตางจากพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่
อ่ืนๆ เน่ืองจากเมืองชิโมโนเซกิน้ันเปนแหลงเพาะพันธุปลาปกเป�า นอกจากน้ียังมีโซน
สัตวนํ้าอ่ืนๆท่ีหลากหลาย จุดที่นาสนใจมากอีกจุดหน่ึงคือ ตูกระแสน้ําจากชองแคบคัน
มอน ซึ่งเปนตูแรกในโลกที่มีกระแสน้ําไหลเวียนอยูตลอดเวลา ในสวนของอุโมงคใตน้ํา 
ก็จะไดเห็นเพนกวินที่นารักวายน้ําอยูไดอยางชัดเจน ชั้นสองจะพบกับโลมาแสนรู ที่
โชวพนฟองอากาศเปนวงๆ และมีการจัดแสดงโชวความนารักของโลมา และแมวน้ํา
อีกดวยตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจิมีชื่อเสียงมากในเรื่องปลาปกเป�า 
ซึ่งการจะนําปลาปกเป�ามาปรุงอาหารผูเปนเซฟจะตองมีใบอนุญาติในการปรุงปลา
ปกเป�าอีกดวย 

 
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
 เดินทางสูสถานีโคคุระ นําทานทดลองน่ังรถไฟชินคันเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรือ

รถไฟหัวจรวดเฮลโลคิตตี้น้ันเอง ทั้งภายนอกและภายในถูกตกแตงใหเปนธีมสีชมพู
ขาวใหความรูสึกสดใส โดยมีตูรถไฟสําหรับจาํหนายสินคาชื่อดังของทองถิ่นและยังมีตู



 

 

โดยสารที่ตกแตงลวดลายเปนคิดตี้ทั้งหมด จุดเดนของตูนี่คือ ทานสามารถถายรูปคูกบั
คิดตี้ในชดุยูนิฟอรมเจาหนาท่ีรถไฟไดอีกดวย นําทานเดินทางถึงสถานีฮากาตะเมืองฟุ
กุโอกะ  

 ชอปปم�งยานการคาท่ีมีช่ือเสียง ณ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อของที่ระลึก
อยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย และเครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผาแบรนด
เนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า   อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ เทนจิน 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 สนามบินฟกุุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สนามบินฟกุุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
11.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 649 

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป  

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

16 - 21 พฤษภาคม 62 49,900 49,900 49,900 48,900 35,900 8,900 
08 – 13 กรกฎาคม 62 49,900 49,900 49,900 48,900 35,900 8,900 

** เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
 ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 10,500 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 



 

 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ค
วากรุปมีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบิน

มีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทาน
เอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพ่ืออัพเกรดตองกระทาํท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโล / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / การบิน

ไทย 30 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวินาศ
ภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีา
ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ�น
ประกาศใหกลับมาใชวซีา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการ
เขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา
เมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 
โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

หมายเหตุ  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


