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กำหนดการเดินทาง ราคา 
13 – 17 เมษายน 2566 (วันสงกรานต์) 43,900.- บาท 

 

 
วนัท่ีหน่ึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกุโอกะ ( 23.35 – 07.05 ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

พบกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอรเ์ชค็อินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไมม่ีประกาศเตือนผู้โดยสาร

ขึ้นเคร่ืองดงันัน้ผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งน้อย 45 นาที *** 

2335 ออกเดินทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบิน FD 236 

มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง  
 

วนัท่ีสอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สตาร์บัคส์ ดาไซฟุ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2 บ่อ) – เมืองปราสาทคิทซึกิ – 
เนินซุยาโนะซากะ 

0705 ถึง สนามบินฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ นดินแดนอาทิตยอ์ทุยั (เวลาท้องถ่ินท่ีญ่ีปุ่ นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

ผ่านพิธีศลุกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกุโอกะ ( 23.35 – 07.05 )   ✈  

2 
ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สตาร์บัคส์ ดาไซฟุ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเม
กุร ิ(2 บ่อ) – เมืองปราสาทคิทซึกิ – เนินซุยาโนะซากะ - 



HOTEL 

BEPPU KAMENOI 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์
เล็ท – ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ   

MONTEREY 
FUKUOKA HOTEL 
OR SIMILAR 

4 
อุมิโนะนากามิจิ ซีไซด์ปาร์ค – มิตซุย เอาท์เล็ท กันด้ัม LALA PORT 
FUKUOKA – ช้อปปิ้งคาแนล & เทนจิน 

  -
MONTEREY 
FUKUOKA HOTEL 
OR SIMILAR 

5 สนามบนิฟุกุโอกะ – สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 08.15 – 12.05 )  
✈ 

   



 
 

  

น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” (Dazaifu Tenmangu Shrine) วดัชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของจงัหวดัฟุกโุอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อ
การศึกษาไม่เว้นแต่ละวนั ในฤดูใบไม้ผลิภายในวดัมีต้นบว๊ยนานาพนัธุ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโต
อย่างหนาแน่นทัว่บริเวณวดั ให้บรรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์อิสระให้ท่านได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของท่ี
ระลึกท่ีเป็นสินค้าพื้นเมืองท่ีร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวดั 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “Starbucks” ณ ศาลเจ้า Dazaifu ชื่อดังประจำจังหวัด Fukuoka เป็นสาขาที่ออกแบบโดย
ทีมงานคุณภาพของนักสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Kengo Kuma ที่ฝากผลงานสถาปัตยกรรมมากมายไว้ทั่วโลก ด้วยฝีมือการ
ออกแบบที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ส่งผลให้ Starbucks สาขานี้ติดโผในนิตยสารและเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลก 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” (Beppu) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่ง
บ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้ ... 
เพื่อนำท่านเดินทางชม “จิโกกุเมกุริ” (Jigoku Meguri) หรือ “บ่อน้ำแร่นรก” บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
การระเบิดของภูเขาไฟประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้นอาทิกำมะถันแร่เหล็กโซเดียมคาร์บอเนต เรเดียมเป็นต้นและมีความ
ร้อนเกินท่ีจะลงอาบได้ มีลักษณะแตกต่างกันไปในเมืองเบปปุทั้งหมด8 บ่อตั้งช่ือให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น (ไกด์
จะนำท่านเย่ียมชม 2 บ่อ) 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ “เมืองปราสาทคิทซึกิ” (Kitsuki Castle Town) ตัง้อยู่ในจงัหวดัโออิตะ ภมิูภาคคิวชู 
เป็นเมืองท่ียงัไม่ค่อยมีนักท่องเท่ียวรู้จกักนัมากนัก หลายคนมกัจะรู้จกัจงัหวดัโออิตะในฐานะท่ีเป็นแหล่ง
ออนเซน็ท่ีมีช่ือเสียงในญ่ีปุ่ น แต่ปัจจบุนัเสน่ห์ของเมืองคิทซึกิท่ีเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศเหมาะกบัชุดกิโมโน
ก าลงัเป็นท่ีสนใจในหมู่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เมืองน้ีท าให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของญ่ีปุ่ นใน
สมยัอดีต ส่ิงท่ีท าให้เมืองแห่งน้ีโด่งดงักเ็ป็นเพราะเป็นเมืองปราสาทเลก็ ๆ ท่ีสามารถเกบ็รกัษาบรรยากาศ
แบบโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดีด้วยการไม่ยอมให้มีการสร้างสายไฟหรือส่ิงปลูกสร้างใหญ่ ๆ มารบกวน
ทศันียภาพของเมืองและรอบ ๆ ท าให้ตวัเมืองยงัคงบรรยากาศแบบเขตซามูไรโบราณได้จนถึงปัจจบุนั และ



 
 

ผู้คนท้องถ่ินท่ีเป็นมิตรกบันักท่องเท่ียวมาก ๆ ตวัเมืองจะถกูขนาบข้างเหนือกบัใต้ด้วยเขตซามูไร และมี
ปราสาทคิทซึกิอยู่ทางตะวนัออกใกล้กบัชายฝัง่ ในส่วนตรงใจกลางเมืองนัน้จะคึกคกัไปด้วยบรรยากาศ
การค้าขาย จนท าให้บางคนถึงกบัขนานนามเมืองแห่งน้ีว่าเป็น “เมืองแซนวิช” เลยทีเดียว 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ “เนินซุยาโนะซากะ” (Suyanosaka Slope) เป็นเนินท่ีเรียงรายด้วยรัว้ดินและ
ก าแพงหิน และมีช่ือเสียงโด่งดงัด้วยทางเดินท่ีปูหินเรียงรายสวยงามจบัตา เนินน้ีทอดตวัยาวจากย่านอยู่
อาศยัของบรรดาพ่อค้าไปจนถึงแหล่งท่ีอยู่ของเหล่าซามูไร มีผู้คนสญัจรไปมาเป็นจ านวนมากตัง้แต่อดีต
จวบจนปัจจุบนั ในเมืองคิทซึกิมีเนินลกัษณะเดียวกนัน้ีอยู่หลายแห่ง แสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องลึกซึ้ง
ระหว่างเนินกบัแหล่งชุมชนแต่ละแห่งอย่างชัดเจน หากได้แต่งกายในชุดกิโมโนไปเดินบนเนินน้ีพลาง
จินตนาการถึงภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมยัก่อนกน่็าจะเป็นกิจกรรมท่ีเพลิดเพลินดีไม่น้อย ... น า
ท่านชมแลนดม์ารก์ของเมืองอีกแห่งหน่ึงอย่าง “ท่ีพกัอาศยัของตระกลูซามูไร” ซ่ึงมีการบูรณะให้มีลกัษณะ
เหมือนในสมยัเอโดะ (ค.ศ. 1603 - 1867) (Ohara Residence) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ท่ีพกั : BEPPU KAMENOI HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่
สไตล์ญ่ีปุ่ นให้ท่านได้พกัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไข้
เจบ็และผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัท่ีสาม เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านเล็ก ๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำพุร้อน 1 ใน 16 
เมืองออนเซนช่ือดังของญี่ปุ่นจนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อากาศที่น้ีจะเย็นกว่าที่ฟุคุโอกะ และเป็นต้นแบบหมู่บา้น 
OTOP ของญี่ปุ่น ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ขายของน่ารัก ๆ สไตล์ญี่ปุ่น ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออก
แนวเก๋ไก๋แปลกตา รวมไปถึงร้านขนมที่ปรุงสด ๆ ร้อน ๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ด้านในยังมี Flora 
Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และเมื่อเดินจนสุดทางของย่านร้านค้าจะพบกับทะเลสาบคินริน 
ทะเลสาบขนาดกลางมีภูเขาเป็นฉากหลัง อีกด้านหนึ่งทำเป็นทางเดิน บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นและจากทางเดินริม
ทะเลสาบสามารถเดินไปยังศาลเจ้าเทนโซ ซึ่งเป็นศาลเจ้าเล็ก ๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบ 



 
 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ” (Yutoku Inari Shrine) ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะและสวยงามติด
อันดับ 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองเกียวโต และศาลเจ้าคะซะมะ เมืองอิบารากิ 
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.168 เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้าง
ขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพที่ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความสำเร็จด้านธุรกิจ
การค้าและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง ภายในบริเวณศาลเจ้ายังมีเทพอิวาซะกิซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักอยู่ด้วยซึ่ง
ไม่เคยผิดหวังสำหรับผู้มาขอพรเรื่องความรัก สถานท่ีแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฉากในละครกลกิโมโนด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่าน
ได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นท่ีช้อปป้ิง
เอาท์เลท็ขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและแบรนด์ท้องถ่ินมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, 
Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืน ๆ อีกมากมาย มาท่ีน่ี
สามารถช้อปป้ิงได้ครบทัง้ผู้หญิง ผู้ชาย และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง โดย
แต่ละร้านกจ็ะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่  “ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ” (Miyajidake Shrine) เป็นศาลเจ้าท่ีมีความเก่าแก่และ
ยาวนานกว่า 1,700 ปี ศาลเจ้าแห่งน้ีมกัจะมีคนขอพรในเร่ืองของโชคลาภ และความส าเรจ็ในเร่ืองของธรุกิจ 
จุดเด่นอย่างหน่ึงของศาลเจ้าน้ีคือ Shimenawa (ชิเมะนะวะ) ท่ีแขวนอยู่ตรงทางเข้า ชิเมะนะวะเป็นเชือก
ขนาดใหญ่ น ้าหนัก 3 ตนั ซ่ึงนับเป็น Shimenawa ท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดในญ่ีปุ่ น และจะมีการเปล่ียนเชือกน้ี
ทุกปี ท่ีส าคญัจุดน้ีเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมามากท่ีสุด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใครหลายคน
อยากจะมาด ู“พระอาทิตยต์ก” ซ่ึงจะสวยงามเป็นท่ีน่าจดจ าอย่างย่ิงกบัวิวพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามอลงัการ 
ซ่ึงจะเป็นทางยาวทอดลงไปหาน ้าทะเล ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัทิวทศัน์อนัสวยงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

ท่ีพกั : MONTEREY FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 
 

วนัท่ีส่ี อุมิโนะนากามิจิ ซีไซด์ปาร์ค – มิตซุย เอาท์เล็ท กันด้ัม LALA PORT FUKUOKA – ช้อปปิ้งคาแนล & เทนจิน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  

นำท่านเดินทางสู่ “สวนริมทะเลอุมิโนะนากามิจิ ชีไซด์ พาร์ค” (Uminonakamichi Seaside Park) เป็นสวนสาธารณะ
เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่เดินทางไปจากใจกลางเมืองฟุ กุโอกะได้อย่างสะดวกสบาย ตั้งอยู่บริเวณตัวเมืองฟุกุโอกะ โอบ
ล้อมด้วยทะเลและมีความยาวรอบด้านทั้งหมดถึง 6 กิโลเมตร เป็นสวนพักผ่อนที่กว้างขวางซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับ
ดอกไม้ตามฤดูกาล ซึ่งภายในบริเวณสวนมีจุดชมดอกไม้หลายแห่งท่ีสามารถเที่ยวชมได้ในทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี ทั้งยังมีการ
จัดกิจกรรมมากมายในแต่ละฤดูกาล 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

  

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “Mitsui Shopping Park LaLaPort Fukuoka” เป็นห้างสรรพสินค้า ด้านหน้า
ทางเข้าจัดแสดงกันดั้ม ขนาดสูง 20 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของ LaLa Port Fukuoka  ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน ซึ่งมีท้ัง
แบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ร้านเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านจะเพลิดเพลินกับ
การเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังหลากหลาย ทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น มีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  
Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ อีกทั้งภายในยังสามารถเข้าชม GUMDAM PARK FUKUOKA ศูนย์รวมความ
บันเทิงอเนกประสงค์  ที่ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับจักรวาลซีรี่ย์ ภายในอาคารประกอบด้วยพ้ืนท่ีหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 
GUNDAM SIDE-F จัดแสดงข้อมูลและจัดจำหน่ายสินค้ากันดั้มทุกประเภท , VS PARK WITH G พื้นที่บันเทิงด้านกีฬา , 
NAMCO พื้นที่สวนสนุกท่ีมีวีดีโอเกมส์อาร์เคดและอื่น ๆ อีกหลากหลาย 

จากนั้นพาท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ “คาแนลซิต้ี” อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไว้ในที่
เดียวของเมืองฟุกุโอกะ ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแท้และแบรนด์
ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลังก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท 



 
 

และบนช้ันห้ามี Ramen Stadium เป็นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกันด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้า
มากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย 

จากนั ้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “เทนจิน ช้อปปิ ้งมอลล์” ย่านช้อปปิ ้งที ่มีชื ่อเสียงของฟุคุโอกะ  ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมายให้ท่านได้ชมและซื้อสินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น 
เคร ื ่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายร ูป , MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา , เส ื ้อผ ้า และ
เครื่องสำอาง เป็นต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ถนนหลาย ๆ สายในย่านน้ีถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะ
ของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรือยะไต ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาว์  เป็นที่
นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเกเล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสอง ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง 

* เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้เยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า
ต่าง ๆ * 

ท่ีพกั : MONTEREY FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า สนามบนิฟุกุโอกะ – สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 08.15 – 12.05 ) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรณุาตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อย เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟกุโุอกะ เกาะคิวชู” 

0815 เดินทางจาก สนามบินฟกุโุอกะ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบิน FD 237 

1205 ถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 

หมายเหตุ : รายการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น
ต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่                                                       ท่านละ 43,900.- บาท 
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                      ท่านละ          10,000.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


