
 

 

รหัสทัวร B2B2000049 
ทัวรญี่ปุ�น คิวชู ซากะ ยามากุจ ิรถไฟคิตตี้ คาวาอ้ี 6 วัน 4คืน 
น่ังรถไฟสายคาวาอ้ีที่สุดในญี่ปุ�น “Hello Kitty Shinkansen | ศาลเจาดาไซฟ ุ 
ลองเรือชมเมือง | สวนดอกไม มิฟูเนะยามะ | ลิ้มรสปูมาญี่ปุ�น | น้ําตกมิคะเอริ 

 

 
 



 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 01.00 – 08.10) 

21.00 
น. 

คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
 

วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – รานจําหนายของฝาก –  
อิออน มอลล ฟุกุโอกะ – แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

01.00 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

08.10 
น. 

เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 นําทานเดินทางสู ศาลเจาแหงตํานานปราชญคนสําคนของญี่ปุ�น ศาลเจาดาไซฟุ เท็น
มันกุ คือศาลเจาที่ตั้งอยูในดาไซฟุ ซึ่งเคยเปนที่ทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชิกุเซ็น

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 01.00 – 08.10) 
วันที่ 2.  สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – รานจําหนายของฝาก 
 – อิออน มอลล ฟุกุโอกะ – แชน้ําแรธรรมชาต ิ
วันที่ 3.  ยานากาวะ – กิจกรรม ลองเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูมาญี่ปุ�น (ปู Takezaki)  
– ศาลเจายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ 
– แชน้ําแรธรรมชาติ 
วันที่ 4.  ศาลเจาแหงความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไมมิฟูเนะยามะ – น้ําตกมิคะเอริ  
– โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ท 
วันที่ 5.  ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชิโมโนเซกิ  
– HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอปปم�งเทนจิน 
วันที่ 6.  สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ (TG649 11.40 – 15.40) 



 

 

ในศตวรรษที่ 7 เม่ือป 901 รัฐมนตรีฝ�ายซาย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no 
Tokihara) ไดวางแผนเพื่อทําใหคูแขงของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no 
Michizane) ถูกลดขั้นลงจากตําแหนงในชั้นศาลกลายเปนขาราชการชั้นผูนอยประจําท่ี
ดาไซฟุ หลังจากน้ันซุกะวะระจบชีวิตลงที่น่ันและถูกฝงอยูที่นี่ในฐานะเทพผูคุมครอง  
นอกจากน้ีเขายังเปนที่รูจักกันดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู การอุทิศตนและโชคลาภ 
ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผูคนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา 700,000 คนตอ
ป อีกทั้งยังไดรับความนิยมอยางยิ่งในหมูนักเรียนที่กําลังเตรียมสอบ ที่ผูคนพากันมา
สักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดานการเรียนการศึกษา ทั้งสองฝم�งถนนที่เดินเขาบริเวณ
ศาลเจายังต็มไปดวยรานคาขายของที่ระลึก และขนมขึน้ชื่อตามตํานาน อุเมะกาเอะโมจิ 
รวมท้ังสตารบัคสท่ีตกแตงไดสวยงามติดอันดับโลกอีกดวย 

 

 คาแนลซิตี้ เปนศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น 
ไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองที่อยูในเมือง" ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ 
ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรมสองแหง และคลองที่ไหลผาน
กลางศูนยกลางคา คาแนลซิตีตั้งอยูติดกับยานบันเทิงและอยูระหวางศูนยกลางธุรกิจ
และการคาปลีกของฟุกุโอกะ จึงเปนสถานที่ทองเท่ียวยอดนิยมที่สรางรายไดใหแกเมือง
ไดอยางมาก จัดเปนโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญที่สุดในประวัติศาสตรญี่ปุ�น (1.4 
พันลานดอลลารสหรัฐ สําหรับพื้นที่ 234,460 ม²) สรางดวยสถาปตยกรรมแบบ
จินตนาการอยางมีลักษณะเดนเฉพาะดวยประติมากรรมรูปโคงและน้ําพุจํานวนมาก 
และออกแบบอาคารไมใหมองเห็นทิวทัศนของเมืองภายนอกมากนัก เพื่อสราง
บรรยากาศคลายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ 



 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 

 รานจําหนายสินคาที่ระลึกมาตรฐานญี่ปุ�น แหลงรวม เครื่องสําอางค และผลิตภัณฑ
นานาชนิด ท่ีเปนที่นิยม ในการเลือกซื้อกลับเปนของฝากของที่ระลึกอันไดมาตรฐานการ
ผลิตของญี่ปุ�น เชน เครื่องสําอางค โฟมลางหนา ครีมบํารุงผิว และขาวของเครื่องใช
ตางๆ ท่ีราคาเกินคุม จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค ณ หางยอด
ฮิตของญี่ปุ�น Aeon Mall ซึ่งทุกสาขาไดรวบรวมสินคา ทั้งแบรนดเนมช่ือกองโลก และ
แบรนดพื้นเมืองของญี่ปุ�นที่เปนที่นิยมในการเลือกซื้อใช ทั้งอาหาร ขนม ผัก ผลไมสด 
คุณภาพดีมีมาตรฐาน ท่ีคนญี่ปุ�นทองถิ่นนิยมมาเลือกซื้อใชซื้อทานกัน จนไดเวลาอันควร 
นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก ผอนคลายเพื่อสุขภาพดวยออนเซ็นน้ําแรรอนธรรมชาติ 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

**พิเศษ!!! บุพเฟ�ต ขาปูยักษ พรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด** 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SEKIA ONSEN หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
 



 

 

วันที่ 3 
ยานากาวะ – กิจกรรม ลองเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูมาญี่ปุ�น (ปู Takezaki) – ศาล
เจายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิ
เมะ – แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู เมืองยานากาวะ เมืองแหงนี้ตั้งอยูทางตอนใตของจ.ฟุกุโอกะเปนเมืองที่ยังคง

หลงเหลืออาคารบานเมืองเกาแกของญี่ปุ�น โดยเราสามารถ ลองเรือบนธารน้ําภายใน
เมือง เพื่อสัมผัสบรรยากาศราวกับยอนเวลากลับไปสูญี่ปุ�นสมัยกอนไดอยางชิลลๆ 
เน่ืองจากภายในตัวเมืองเต็มไปดวยคลองมากมาย จงึไดรับฉายาวาเปนเมืองแหงสายน้ํา
ไปโดยปริยาย นอกจากนี้ก็ยังตั้งอยูติดทะเลอาริอาเกะซึ่งอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากร
ทางธรรมชาติดวย ที่น่ีจึงขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายของปลาทะเลและเต็มไปดวย
ผลิตภัณฑเฉพาะทางแมน้ําและทะเลตามไปดวย เชน สาหรายและปลาไหล 

 

 
 เดินทางสูเมืองทาระแหลงจับปูชื่อดังของคิวชู ตองที่จังหวัดซะงะ (Saga Prefecture) 

เรียกวา Takezaki Crab (ปูทะเคะซะคิ) ซึ่งจับไดมากที่แถบทะเลอะริอะเคย หนาตา
ก็ละมายจะเปนพี่นองกับปูมาบานเรา (ปูมาญี่ปุ�นเรียกวา วะทะริงะนิ = watarigani) 

กลางวัน รับประทานเมนูพิเศษ ขาวหนาปูมาญี่ปุ�น ณ เมืองทาระ 
 ศาลเจายูโทคุอินาริ อีกหน่ึงศาลเจาเกาแกของเมืองซากะ (Saga) ที่มีอายุหลายรอยป

ถูกสรางขึ้นเมื่อประมาณ ป ค.ศ. 1688 ซึ่งเปนศาลเจาที่ยูศาสนาพุทธนิกายชินโตเปน
ศาลเจาประจําตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัย
เอโดะ และยังเปนศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเปนอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจาฟุชิ
มิอินาริ (Fushi-mi Inari Shrine)ในเกียวโต(Kyoto) และศาลเจาคะซะมาอินาร ิ
(Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกดวย โดยเปนที่ประทับของเทพเจา
ศักดิ์สิทธิ์ ทําใหมีผูคนจํานวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพื่อใหทั้งการเก็บเกี่ยว
พืชผลทางการเกษตรและธุรกิจตางใหมีความสําเร็จอยางไมขาดสาย แถมยังเปนจุดชม
วิวที่สวยมากๆของเมือง ไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง มี
จุดที่เม่ือมาแลวตองไปเช็กอินก็ตรงสวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสาย



 

 

เล็กๆเปนจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว บริเวณดานหนาศาลเจายังมีรานคาขายของ
ที่ระลึกทองถิ่นที่นารักมากมายเรียงรายอยูดวย 

 

 
 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเกาแกแหงคาชิมะ เรียก

ไดวาเปนอีกไฮไลตของเมืองซากะ ยานที่ขึ้นชื่อเร่ืองรานสาเกและโรงงานทําสาเกอันโดง
ดัง ที่แฝงตัวอยูภายในอาคารบานเรือนเกาแกอายุนับรอยๆป เปนอีกหน่ึงสถานที่ ที่นา
มาเดินเลนกินลมชมวิวสุดๆ นอกจากจะไดพบกับรานขายสาเกขึ้นชื่อของเมืองแลว ยัง
เจอกับรานขายของนารักๆ ที่เปนงาน Handmade เกๆ ชิคๆ ท่ีไมเหมือนใครแนนอน 
ไดเวลาอันควรเดินทางสูเมืองน้ําแรผิวสวย 

 ศาลเจาสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกวา“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผูใหพรผิว
สวยโทโยทามะฮิเมะคือผูรับใชเจาหญิงโอโตะฮิเมะแหงวังบาดาล เรื่องเลามีอยูวาเมื่อ
ครั้งที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอุเรชิโนะ นางไดพบกับปลาดุกตัวใหญที่ไดรับ
บาดเจ็บ จึงราดน้ํารอนที่ผุดขึ้นมาใสแลวพบวาผิวของมันสวยขึ้น ภายในศาลเจาโทโย
ทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะสึ” ที่เชื่อกันวาถาสัมผัส “ปลาดุกนามะสึซามะ” ซึ่งทํา
จากดินสีขาวลื่นเปนมันวาว ผู น้ันก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเชนเดียวกัน ทําให
นักทองเท่ียวหญิงนิยมมาสักการะศาลเจาแหงน้ีเปนจํานวนมาก จากน้ันใหทานไดสัมผัส
การแชออนเซ็นท่ีเช่ือกันวาทําใหผิวสวยมากแหงเมืองอุเรชิโนะ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก URESHINO ONSEN หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 ศาลเจาแหงความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไมมิฟูเนะยามะ – นํ้าตกมิคะเอริ – โทสุ 
พรีเมียม เอาทเล็ท 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาทาเคโอะ เรียกอีกชื่อไดวา โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เปนศาลเจาที่

เกาแกที่สุดในเมืองน้ี เมื่อเขาไปจะพบกับตนไม (Okusu) ขนาดใหญตระงานตาท่ีมีอายุ
ถึง 3,000 ป ซ่ึงถือไดวาเปนตนไมศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจาแหงนี้เลยก็วาได เน่ืองจากเปน
ตนไม 2 ตนที่มีรากที่เชื่อมติดกัน จึงทําใหมีผูคนมาบูชาขอพรใน เรื่องตางๆมากมายไม
วาจะเปนเร่ืองความรัก คูครอง ธุรกิจ โชคลาภ 

 

 
 ชมดอกไม ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตั้งอยูที่ตีนเขา 

Mifuneในจังหวัดซากะ(Saga) เรียกไดวาเปนสวนขนาดใหญที่จัดแตงไดแบบสวย
มากๆแหงหน่ึงของญี่ปุ�นเลยละคะ ยิ่งดวยทําเลที่ตั้งบริเวณตีนเขายิ่งจะมทําใหเหมือน
สวนแหงน้ีถูกรายลอมดวยเทือกเขา โดยพื้นที่ของสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอนมากถึง 
150,000 ตารางเมตร บอกเลยวามาชวงไหนก็ไมผิดหวัง เน่ืองจากภายในสวนมีการจัด
ตกแตงไวอยางสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งป จึงสามารถเขาชมไดทุกฤดู 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 

 สัมผัสอีกธรรมชาติอันงดงามแหงซะกะ นํ้าตกมิคะเอริ (Mikaeri No Taki Fall) 
เปนน้ําตกที่สวยงามติดอันดับหน่ึงในรอยของญี่ปุ�นอีกดวยจะไหลลงสูแมน้ําอิคิซะ 



 

 

บริเวณลานจอดรถทางเดินเขานําตกริมธารน้ําน้ันมีตนซากุระและไมดอกเรียงรายที่สวน
งามอยูทั้งริมสองฝم�ง อีกจุดถายรูปที่สวยงามและสัมผัสธรรมชาติไดอยางใกลชิดกับ
ธรรมชาติ 

 โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ท ที่ทําเปนชอปปم�งมอลลแหงน้ี มีตนแบบมาจากเมืองที่สวยงาม
ทางตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนียที่มีอากาศสดชื่นแจมใสและมีแสงแดดสองสวาง มีทั้งแบ
รนดในประเทศและแบรนดนอกที่มาดําเนินกิจการเองโดยตรงกวา 150 ราน และมีศูนย
อาหารและรานอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โลงสบายทําใหเดินเลนไดทั้งวันเลย 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ โทสุ พรีเมียม เอาทเล็ท 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOSU HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑสัตวน้ําชิโมโนเซกิ –  

HELLO KITTY SHINKANSEN – ชอปปم�งเทนจิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูจังหวัดยามากุจิ จังหวัดที่ต้ังอยูทางใตสุดของเกาะฮอนชู พิพิธภัฑณ
สัตวน้ําชิโมโนเซกิ ตั้งอยูติดกับชองแคบคันมอน มีทั้งหมด 4 ช้ัน มีการรวบรวมปลา
ปกเป�ากวา 100 ชนิดจากทั่วโลก ซึ่งแตกตางจากพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่อ่ืนๆ เน่ืองจาก
เมืองชิโมโนเซกิน้ันเปนแหลงเพาะพันธุปลาปกเป�า นอกจากน้ียังมีโซนสัตวน้ําอ่ืนๆท่ี
หลากหลาย จุดที่นาสนใจมากอีกจุดหน่ึงคือ ตูกระแสน้ําจากชองแคบคันมอน ซึ่งเปนตู
แรกในโลกที่มีกระแสน้ําไหลเวียนอยูตลอดเวลา ในสวนของอุโมงคใตน้ํา ก็จะไดเห็น
เพนกวินที่นารักวายน้ําอยูไดอยางชัดเจน ชั้นสองจะพบกับโลมาแสนรู ท่ีโชวพน
ฟองอากาศเปนวงๆ และมีการจัดแสดงโชวความนารักของโลมา และแมวน้ําอีกดวย 



 

 

 

 
 

 ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจิมีช่ือเสียงมากในเร่ืองปลาปกเป�า ซึ่งการ
จะนําปลาปกเป�ามาปรงุอาหารผูเปนเซฟจะตองมีใบอนุญาติในการปรุงปลาปกเป�าอีก
ดวย 

 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 

 เดินทางสูสถานีโคคุระ นําทานทดลองน่ังรถไฟชินคันเซ็น “สาย HELLO KITTY” 
หรือรถไฟหัวจรวดเฮลโลคิตตีน้ั้นเอง ทั้งภายนอกและภายในถูกตกแตงใหเปนธีมสีชมพู
ขาวใหความรูสึกสดใส โดยมีตูรถไฟสําหรับจาํหนายสินคาชื่อดังของทองถิ่นและยังมีตู
โดยสารที่ตกแตงลวดลายเปนคิดตี้ทั้งหมด จุดเดนของตูน่ีคือ ทานสามารถถายรูปคูกบั
คิดตี้ในชดุยูนิฟอรมเจาหนาท่ีรถไฟไดอีกดวย นําทานเดินทางถึงสถานีฮากาตะเมืองฟุกุ
โอกะ  



 

 

 
 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 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเทา   



 

 

วันที่ 6 สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ [TG649 11.35 – 14.55] 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ 
11.40 

น. 
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

15.40 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา ** 
 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง :  KYUSHU SAGA YAMAGUCHI รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ 6วัน 4คืน  
โดยสายการบินไทย  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 17-22 ม.ค.63 40,900 40,900 38,900 8,900.- 28,900 
วันที่ 24-29 ม.ค.63 41,900 41,900 39,900 8,900.- 28,900 
วันที่ 07- 12 ก.พ.63 43,900 43,900 41,900 8,900.- 28,900 
วันที่ 14- 19 ก.พ.63 40,900 40,900 38,900 8,900.- 28,900 
วันที่ 21- 26 ก.พ.63 40,900 40,900 38,900 8,900.- 28,900 
วันที่ 05- 10 มี.ค.63 42,900 42,900 40,900 8,900.- 28,900 
วันที่ 12- 17 มี.ค.63 42,900 42,900 40,900 8,900.- 28,900 
วันที่ 17- 22 มี.ค.63 42,900 42,900 40,900 8,900.- 28,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  

 



 

 

4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 



 

 

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

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


