
ฟุกุโอกะ เบปปุ ซากะ คาวาชิฟูจ ิ 5 วนั 3 คืน 

ชมดอกวิสทีเรีย ณ สวนคาวาชิฟูจ ิและ ดอกนีโมฟีล่า ณ สวนดอกไมค้จุู 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

>>> พกัเบปปุ ออนเซ็น 1 คืน / ฟุกุโอกะ 2 คืน <<< 

มาทีเดียว เที่ยวครบไฮไลท…์ อาหารครบทุกม้ือ !!!! 

* แช่ออนเซ็นแบบญีปุ่่น *DINNER BUFFET ขาปูยกัษ ์, บุฟเฟต ์ป้ิงยา่ง * 
 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1  สนามบินสุวรรณภูมิ X X X - 

2 

TG648 (00.50 - 08.00) สนามบินฟุกุโอกะ --> ชมดอกวิสทีเรีย 

ณ สวนคาวาชิฟูจิ – หมู่บา้นยุฟุอิน - เบปปุ - จิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) 

–  แช่ออนเซ็น + Dinner ขาปยูกัษ์ในโรงแรม

X   

Sea Wave Beppu 

Hotel 

หรือเทียบเท่า 

3 

ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่าสีฟ้า + ดอกป๊อปป้ี ณ Kuju Flower Park - 

ปราสาทคุมาโมโต ้(ดา้นใน) - FUKUOKA - ศาลเจา้ดาไซฟุ - ชอ้ปป้ิง

 ยา่นเทนจิน

   

Route-inn Hakata Eki 

Minami 

หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

4 
ซากะ - ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ – ปราสาทคาระซึ ชมความงามของซุม้

ดอกวิสทีเรีย   - อิสระชอ้ปป้ิงหา้งคาแนลซิต้ี
   

Route-inn Hakata Eki 

Minami 

หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

5 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  TG677   (17.25-21.55)  X X - 
 

 



 

ก าหนดการเดินทาง  6 - 10 พฤษภาคม 2561 

ราคาทา่นละ  44,777บาท 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พรอ้มกนัท่ี ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย ประตู 2 เคานเ์ตอร ์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง D 

และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

วนัที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ – ชมดอกวิสทีเรยี ณ สวนคาวาชิฟูจิ – หมู่บา้นยุฟุอิน - เบปปุ - จิโกกุ 

เมกุร ิ(ชม 2 บ่อ) – แช่ออนเซ็น + Dinner ขาปูยกัษใ์นโรงแรม 

00.50 น. เดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น โดย เที่ยวบินที่    TG648

น ้าหนักกระเป๋า 30 KG // บริการอาหารรอ้น เสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งขาไป-ขากลบั 

08.00 น. เดินทางถึง ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นสนามบินฟุกุโอกะ 

แลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านชมความสวยงามของ ดอกวิสทีเรีย ณ สวนคาวาชิฟูจิ จุดเด่นภายในสวนแห่งน้ี คือ  

อุโมงคด์อกวิสทีเรียกว่า 200 ตน้ ท่ีท้ิงก่ิงกา้นพรอ้มดอกสีม่วงเขม้ ม่วงอ่อน ขาว และชมพูไล่เฉดสีหอ้ยลง 

มาจากอุโมงคไ์ม ้ท่ีคลุมทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร นอกจากน้ี ยงัมีจุดชมดอกไมท่ี้เป็นซุม้โคง้คร่ึง

วงกลม และซุม้ส่ีเหล่ียมขนาดกวา้ง เมื่อมองจากระยะไกล จะเหมือนพู่ประดบัเต็มลาน รอบๆ จะมีมา้นัง่ชม

ดอกไมอ้ยูห่ลายจุดทัว่บริเวณ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของดอกไม ้



น าท่านเดินทางเขา้สู่ หมู่บา้นยูฟูอิน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็กๆ  

ในจงัหวัดโออิตะ เมืองท่ีมีเสน่ห์น่าหลงไหล เป็น (Oita) 

หมู่บา้นหตัถกรรม ท่ีรวบรวมเอาบา้นในประเทศญ่ีปุ่นจาก

ทัว่ทั้งประเทศท่ีมีอายุตั้งแต่ 120 – 180 ปี มารวมกนัไวท่ี้น่ี 

จนถูกจดัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1)  

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ เมืองเบปปุ (BEPPU) ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงมากในเร่ืองน ้าแร่ ท่ีน่ีมี 

บ่อน ้าแร่มากมาย และแต่ละพ้ืนท่ีก็จะมีลักษณะขององคป์ระกอบในน ้าแร่ไม่เหมือนกัน คุณสมบัติท่ีช่วย

เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายในดา้นต่างๆ ก็แตกต่างกนัไปดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่  บ่อน ้าแร่ธรรมชาติท่ีมีสีสนัตระการตา มีทั้งสีแดง สีฟ้า (หรือเรียกว่า บ่อบ่อน ้าแรจ่โิคกุเมกุริ

ทะเล) และสีเขียว เป็นบ่อโคลนเดือดท่ีอดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความ

รอ้นสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกล่ินแร่อบอวลไปทัว่หุบเขา มีควนัพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซ่ึง

เป็นธรรมชาติท่ีท่านจะหาชมไดท่ี้น่ีท่ีเดียวเท่าน้ัน  (รวมค่าเขา้ชม 2 บ่อ)
 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

เยน็  บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) เมนู… บุฟเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่น ใหท่้านไดล้ิ้มรส 

อาหารญ่ีปุ่นหลากหลาย อ่ิมเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิม พรอ้มเสิรฟ์ ขาปูยกัษ!์! เน้ือปูรส 

หวานจ้ิมดว้ยน ้าจ้ิมซีฟู้ดรสเด็ด 

ที่พกั  SEA WAVE BEPPU HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า

ผ่อนคลายกบัการ แช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เช่ือว่าแช่แลว้จะท าใหผิ้วพรรณ 

สวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตไดข้ึ้ น 



วนัที่ 3 ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่าสีฟ้า + ดอกป๊อปป้ี ณ Kuju Flower Park - ปราสาทคุมาโมโต ้(ดา้นใน) 

- FUKUOKA - ศาลเจา้ดาไซฟุ - ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม ้Kuju Hana Park หรือ จะเรียกว่า   Kuju Flower Park ก็ได ้อยู่ท่ี เมือง 

ทาเคตะ  ของภูมิภาคคิวชู (Kyushu) ท่ีน่ีจดัไดว้่าเป็นสวรรคข์องคนรกัดอกไมอ้ย่างแทจ้ริง ท่ี (Taketa)

รบัรองว่าเห็นแลว้จะตอ้งยิ้ มไม่หุบแน่นอน เพราะท่ีน่ีเป็นสวนดอกไมท่ี้มีขนาดใหญ่มาก ประมาณ 2 แสน

ตารางเมตรเลยทีเดียว ภายในสวนก็จะมีการปลูกดอกไมก้ว่า 500 สายพนัธุด์ว้ยกนั โดยเฉพาะท่ีเด่นๆ ก็

อย่างเช่น ลาเวนเดอร,์ พิงคม์อส, ทิวลิป, ซัลเวีย, ดอกทานตะวนั ฯลฯ กระจายตวักนัอยู่เป็นทุ่งกวา้งสลบั

สีสนักนัไปอย่างสวยงาม โดยมีเบ้ืองหลงัเป็นภูเขาป่าไมล้อ้มรอบและภูเจาคุจุเป็นฉากหลงัช่วยแต่งเติมให้

สวนดอกไม ้Kuju Flower Park สวยมากขึ้ นไปอีก ช่วงประมาณตน้เดือนพฤษภาคม ทางทิศเหนือของ

สวนก็จะเต็มไปดว้ยดอกป๊อปป้ีสีสันต่างๆ ทั้งสีเหลืองและสีสม้ รวมทั้ง ดอกทิวลิปสี ดอกดาวเรือง 

รวมทั้งผืนนีโมฟีลาสีฟ้าอีกและดอกไมอ้ื่นๆ อีกมากมายดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางชม ปราสาทคุมาโมโต ้ เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีน่าประทบัใจท่ีสุด(Kumamoto Castle) 

ของญ่ีปุ่น เน่ืองจากมีอาณาบริเวณขนาดใหญ่ มีความหลากหลายและครบถว้นของอาคารในพ้ืนท่ีของ

ปราสาท ถึงแมว้่าจะมีเพียงไม่ก่ีอาคารท่ีเป็นอาคารเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัท่ีเร่ิมสรา้งปราสาท (ประมาณปี 

ค.ศ. 1607) แต่อาคารใหม่ๆ ท่ีสรา้งขึ้ น ลว้นสรา้งขึ้ นแบบพิถีพิถัน เน้นรกัษารายละเอียดใหเ้หมือนเดิม

ท่ีสุด และบริเวณโดยรอบปราสาทยงัมี ตน้ซากุระอยูป่ระมาณ 800 ตน้ ท าใหป้ราสาทคุมาโมโตย้งัเป็นจุด 

ชมซากุระท่ีมี ช่ือเสียงด้วย ภายในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ของปราสาทมีอาคารหลายหลังท่ีน่าสนใจ เช่น 

พระราชวังฮอนมารุ โกเทน ท่ีสรา้งขึ้ นใหม่ตามแบบเดิมท่ีถูกท าลายไป โดยใชแ้บบ  (Honmaru Goten) 



วิธีการก่อสรา้งและวสัดุเหมือนเดิมทุกอย่าง ยกเวน้ขนาดท่ีเล็กลงเท่าน้ัน นอกจากน้ียงัมี หอคอยปราสาท 

ดว้ย นอกจากน้ีท่ีบริเวณดา้นหน้าของตัวที่เก็บอาวุธ ล่องน ้า และทางเดินใตดิ้นที่เช่ือมไปยงัพระราชวัง

อาคารปราสาทหลกัจะมีเหล่า ซามูไร นินจา และหญิงสาวสูงศกัด์ิ ท่ีแต่งตวัและแอ็คท่าเต็มรูปแบบเหมือน

หลุดออกมาจากยุคเอโดะเลย จะเดินไปมาใหนั้กท่องเท่ียวไดถ่้ายภาพกนัดว้ย 

หมายเหต ุ: เน่ืองจากเหตุการณแ์ผ่นดินไหว เมือตน้เดือนเมษายน ปี 2016 ท าใหป้ราสาทคุมาโมโตไ้ดร้บั 

ความเสียหายหนักมาก ณ ปัจจุบนั ไดเ้ร่งซ่อมแซม สามารถเขา้ชม เขา้ถ่ายภาพบริเวณรอบๆ ปราสาท และ

บางจุดในปราสาทตามปกติ แต่จะยงัไมส่ามารถข้ึนไปชมดา้นในหรือดา้นบนปราสาทได ้

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน เดินทางกลับสู่ เมืองฟุกุโอกะ น าท่านสู่  ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmagu 

ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.905 เพ่ือถวายแด่พระนักปราชญม์ิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีShrine) 

ผูค้นหลัง่ไหลไปสกัการะกนัอยา่งเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะต่ืนตากบัตน้บว๊ยกวา่ 6,000 ตน้  

ระหว่างทางเดินไปศาลเจา้สองขา้งทางจะมีรา้นขายขนม อาหาร ของท่ีระลึกมากมาย ขนมขึ้ นช่ือท่ีหา้ม

พลาดเม่ือมาดาไซฟุก็คือ ขนมโมจยิา่งไสถ้ัว่แดงรอ้นๆ จากเตา หรือเรียกว่า รา้นส่วน “Umegae-Mochi” 

ใหญ่ท่ีน่ีจะท ากนัสดๆ ป้ันเสร็จก็เอามาย่างใหเ้รากนักนัเลย ใหกิ้นทนัทีจะอร่อยท่ีสุด กรอบนอกนุ่มใน แต่

ถา้จะซ้ือกลบัเป็นของฝากก็ไดเ้ช่นกนั 

จากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงย่านการคา้ท่ีมีช่ือเสียง ยา่นเท็นจิน เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกอย่างจุ 

ใจกับ รา้นคา้มากมายใหท่้านได้เลือกซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นน านานาชนิด อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส ์เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ฯลฯ 

เยน็   บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5) เมนู… บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง  YAKINIKU BUFFET

ที่พกั  หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว Route-inn Hakata Eki Minami 

 

 

 



วนัที่ 4 ซากะ - ศาลเจา้ยูโทคุอินาร ิ– ปราสาทคาระซึ ชมความงามของซุม้ดอกวิสทีเรีย - อิสระช้

อปป้ิงหา้งคาแนลซิตี้  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านมุ่งหน้าสู่  เมืองซากะ  เป็นจังหวัดเ ล็กๆบนเกาะคิวชู ท่ีมี ช่ือเ สียงในเ ร่ืองของ(Saga) 

เคร่ืองป้ันดินเผาโดยเฉพาะจากเมืองอาริตะ (Arita) และอุทยานประวติัศาสตรท่ี์ยอ้นหลงัไปจนถึงยุคยาโยอิ

(Yayoi) หรือประมาณ 300 ปีก่อนคริสกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ สรา้งขึ้ นในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต (Yutoku Inari Shrine) 

ประจ าตระกูลนาเบะชิมะผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 

3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริ  

ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ยามท่ีดอก 

ซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไมร้่วง ท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีสม้แดง ส่วนหน้าศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดง

คู่กบัแมน่ ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจา้ศักดิ์ สิทธ์ิ 

ท่ีประชาชนตา่งนิยมไปสกัการะขอพรเก่ียวกบัการเก็บเก่ียว ความส าเรจ็ดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (7)  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ปราสาทคาระซึ (Karatsu Castle) สรา้งครั้งแรกขึ้ นเมื่อปี 1602 สมยัเอะโดะ โดย  

Terasawa Hirotaka ไดเมียวผูป้กครองเมืองคาระซึ ต่อมาถูกท าลายลงในสมยัยุคฟ้ืนฟูเมจิ หลงัจากน้ันสรา้ง

ขึ้ นใหม่ในปี 1966 โดยยึดตามแบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรมเดิมทั้งหมด ปราสาทแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้บัอ่าว

คาระซึ(Karatsu Bay) ดังน้ันชั้นบนสุดของปราสาทสามารถมองเห็นวิวทะเลและเมืองไดอ้ย่างชดัเจน 

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิก็สามารถชมดอกซากุระได ้และช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมก็จะพบกับความ



ภายในปราสาทมีทั้งหมด 5 ชั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับสวยงามของซุม้ดอกวิสทีเรียสีม่วง

ประวติัของปราสาท ขา้วของต่างๆในอดีต และงานศิลปะต่างๆ 

จากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิง ณ คาแนลซิตี้ ฮากาตะ เป็นศูนยร์วมรา้นคา้และ(Canal City Hakata) 

รา้นอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน ้า ภายในมีการขุดคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งน้ีดว้ย นอกจากน้ันยงัมี

โรงภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่งๆ กวา้งๆ 

มีรูปทรงและสีสนัท่ีแปลกตาเพ่ือใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ  

ภายในมีตรงกลางของคลองจ าลองน้ีจะมีการแสดงน ้าพุแสงสีเสียง ตั้งแตเ่ปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชัว่โมง 

รา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทั้งรา้นท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่นและรา้นมาจากต่างประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้ริการ

หลากหลายแบบทั้งอาหารญ่ีปุ่นและอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ีไม่ไดแ้พงกว่าขา้งนอกมากนัก โดยเฉพาะท่ี

ชั้น 5 จะมีส่วนท่ีเรียกว่า  ท่ีจะมีรา้นราเมนท่ีมาจากส่วนต่างๆของประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งราเมน สเตเดี่ยม

ราเมนสไตลฟ์ูกุโอกะท่ีเรียกวา่ ฮากาตะราเมน ดว้ย 

เยน็   บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (8)   

ที่พกั  หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว Route-inn Hakata Eki Minami 

วนัที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

11.35  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  น. 

เท่ียวบินท่ี TG649 (มีบรกิารอาหารพรอ้มเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง) 

14.5  น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 5

 

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     
 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน   

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอัตรา

แลกเปล่ียน 100 เยน เท่ากับ 30-31 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับอัตรา

ค่าบริการเพ่ิมข้ึน 
 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด  

และผู้จัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

6 - 10 พ.ค. 2561 44,777.- 

ไม่มีราคาเด็ก 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 9,000 บาท 

10,500.- 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นที่ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน  หกัค่าตัว๋ออก 15,000 บาท 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 31 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ  านวนดงักล่าว 

 ขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

 หรือ ส่งจอยทวัรก์บับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

 หรือ เล่ือน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 

วนั 

2. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัท

จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 

การช าระค่าบรกิาร 

 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือช าระ บาท 30 วนัท าการ ก่อนออกเดินทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ

ออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ**  

 



การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ 

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนัง่มีบริการ

เฉพาะชั้นปกติ Standard Seat เป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 2 ช้ิน และ

น ้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรมั ทั้งไปและกลบั สมัภาระถือขึ้ นเคร่ือง ท่านละ 7 กิโลกรมั สายการบินไม่มี 

บริการซ้ือน ้าหนักสมัภาระเพ่ิม หากน ้าหนักเกินช าระค่าปรบัท่ีหน้าเคาน์เตอร ์*ราคาค่าปรบัขึ้ นอยู่กบัสายการบิน

 แจง้ปรบัหนา้เคาน์เตอร ์ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสุขภาพ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

   ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท ตอ่ทรปิ
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึง

ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณี

ตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  
 



ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

  บางกรณี จะไดห้อ้งพกัเป็นแบบ Double หรือ Twin ข้ึนอยูก่บัทางโรงแรมจะจดัหอ้งให ้

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ 

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน

ไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน ้าหนัก

เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

  ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

 

หมายเหต.ุ. (ส  าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร 1.

เหตุการณท์างการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภัย หรือไม่

ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 2. เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย หากท่านยกเลิกทัวร ์

อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

 หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ3.

ไมคื่นค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 4.

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่

ในประเทศไทย 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อ

ยนืยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 
 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านักระยะสั้น 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบรษิทั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการข้ึน ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 34 ท่าน 1.

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  2.

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  3.

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด4.

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ5.

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข6.

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน7.

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด8.

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ9.

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 



 มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม10.

โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้11.

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน12.

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่่าใชจ้่ายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา13.

ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง

อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 5 ของการเดินทาง รวมจ านวน 4 14.

ขวด 

 การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิ15.

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


