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เยือนเกาะคิวชูเกาะใตข้องดินแดนอาทิตยอ์ุทยั พลาดไม่ไดก้ับลานสกีเท็นซัน 

นมสัการขอพรเทพเจา้แห่งความรู ้ณ ศาลเจา้ดาไซฟุ”ที่มีช่ือเสียงของฟุกุโอกะ

พิสูจนค์วามแปลกของบ่อน ้าแร่นรกจิโกกุเมกุริ”ที่ส่งเสียงค ารามตลอดเวลา  

เยอืนหมู่บา้นยูฟูอินที่เป็นตน้แบบ OTOP เมืองแห่งสายน ้า ขุนเขาและออนเซ็น 

ล้ิมรสสตอรเบอรร์ี่สดๆ จากไร ่ชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายท่ีคะแนลซิตี้  + เท็นจนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ทานไม่อั้น 
เดินทางเดอืนธนัวาคม 2560 – กุมภาพนัธ ์2561 
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ราคาเริม่ตน้ 41,900  บาท พกัระดบั 3 ดาว 
เดินทางโดยสายการบิน  THAI AIRWAYS สะสมไมล ์50 % 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D 

เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัที่สอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บา้นยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ -    

บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์– แช่ออนเซ็น 

 

01.00 น. เดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TG 648 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

08.00 น.     ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้

เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ  น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์
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อุทยั ใครไดไ้ปสมัผสัแลว้จะหลงใหลเสน่หข์องเมืองน้ีท่ีแมจ้ะเต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกล่ิน

อายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แห่งน้ีจึงมีทั้ง 2 อารมณ์ใหนั้กท่องเท่ียวได้

สัมผัสเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซ่ึงเล่ืองชื่อจนไดร้ับการจดัอันดับของนิตยสาร ASIA Week ใหเ้ป็น

เมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดในเอเชีย ขณะท่ีสหประชาชาติท านายว่าเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีอตัราการเติบโต

สูงเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั  ชม “ศาลเจา้ดาไซฟุ” วดัชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียง

ท่ีสุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้แหง่ความรู ้จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบ

ไหวข้อพร เพ่ือการศึกษาไม่เวน้แต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์

มากกว่า 6,000 ตน้เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทัว่บริเวณวัด ใหบ้รรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย์ 

ดา้นหน้าศาลเจา้มี รูปหล่อวัวเทพเจา้ นอนเฝ้าอยูบ่นแท่นดว้ยความเชื่อท่ีว่า ถา้ลูบหวัววัแลว้

จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากนัลูบหวัววัตวัน้ีดว้ยความเอ็นดู  อิสระให้

ท่านได ้“ชมและซ้ือ” สินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมืองท่ีรา้นคา้กว่า  100 รา้น

บริเวณหนา้วดัรวมถึงรา้นขนมข้ึนช่ืออยา่ง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานท่ีท าจากถัง่แดงหอ่แป้ง

ขา้วเหนียวแลว้น าไปป้ิง หรือจะเลือกซ้ือ ตุก๊ตาฮากะ ฮาริโกะ ท่ีท าจากกระดาษป้ันเป็นกอน้

และระบายตกแต่งเป็นรูปหนา้ คนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ เป็นตุก๊ตาน าโชค 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบ่นชายฝั่งทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็น

เมืองแห่งบ่อน ้าแร่ท่ีเป็นบ่อโคลน จดัเป็นเมืองท่ีมีรีสอรท์น ้าแร่มากท่ีสุดนักท่องเท่ียวสามารถ

ลองแช่น ้าแร่หลายหลากชนิดได ้ น าท่านเขา้สู่ หมู่บา้นยุฟุอิน เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP 

ของประเทศญ่ีปุ่น และเมืองน้ีมีชื่อเสียง อีกอยา่งในเร่ืองของน ้าพุรอ้น ภายในเมืองมีทะเลสาบ 

Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งน้ีท่ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึงของหมู่บา้นยูฟูอิน

หมู่บา้นยฟููอินประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพ้ืนเมือง ผักและผลไมส้ด ของท่ีระลึก Handmade 
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น่ารกัๆ มากมายและยงัมีขนมขึ้ นชื่ออยา่ง "โคร็อกเกะ" (มนัชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตวัเมือง

ยุฟุอินน้ันตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอนังดงาม ปัจจุบนัเมืองยุฟุอินไดก้ลายเป็น

เมืองแหง่การท่องเท่ียวซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าพุรอ้น (JigokuMeguri) หรอืบ่อน ้าพุรอ้นขุมนรกทั้งแปด เป็น

บ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาติท่ีเกิดขึ้ นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุท่ี

เขม้ขน้ เช่น ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คารบ์อเนต เรเดียม เป็นตน้ และรอ้นเกินกว่าจะลงไป

อาบได ้แลว้บ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอกท่ีเห็นกนั น าท่านชม ชิโนอิเกะ 

จิโกกุ หรือ บ่อน ้าแร่สีเลือด น ้ าแร่สีแดงท่ีเกิดจากความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีน ้ าแร่ใส

บริสุทธ์ิรวมตัวกับแร่ธาตุต่างๆ ภายในบ่อท าใหน้ ้ าพุรอ้นกลายเป็นสีแดง จากน้ันน าท่านชม          

บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 บ่อน ้าพุรอ้นชื่อดงั ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อ

น ้ารอ้นสีฟ้าเหมือนน ้าทะเล ดว้ยความลึก 150 เมตร ก าเนิดขึ้ นหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟ

เม่ือ 1,200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต ์ควนัสีขาวพวยพุง่ขึ้ นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา 

อุณหภูมิของน ้าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตม้ไขใ่หสุ้กได ้บ่อน้ีแมน้ ้าจะรอ้นเกินกวา่จะลง

ไปแช่ได ้แต่ก็มีผงน ้าแร่วางจ าหน่ายในรา้นขายของท่ีระลึก ใหน้ าไปละลายน ้าอาบเองท่ีบา้นได ้

สรรพคุณท าใหผิ้วพรรณเปล่งปลัง่และรกัษาโรคผิวหนังได ้ก่อนออกมาอย่าลืมไปนัง่แช่เทา้ใน

บ่อน ้ ารอ้นใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะท าใหรู้สึ้กสบายเท้า และมีแรงเดินเท่ียวต่อไป ซ่ึง

ใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวฟรี จะนัง่แชน่านเท่าใดก็ได ้(รวมค่าเขา้ชมบ่อน ้าแร ่2 บ่อ) 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกับม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์ห้

ท่านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มรสเด็ด 

พกัที่  BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แลว้ จะท าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัที่สาม ลานสกีเท็นซนั- ซากะ - ศาลเจา้ยูโทคุอินาร–ิ ชอ้ปป้ิงโทซุ พรเีม่ียม เอาทเ์ล็ต – ฟุคุโอกะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่ TENZAN SKI RESORT เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด ใหท่้านอิสระถ่ายภาพเก็บ

ความประทบัใจ กบัวิวท่ีแสนจะสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่า

อุปกรณเ์คร่ืองเล่นสามารถติดต่อหวัหนา้ทวัรล์่วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณเ์ครือ่งเล่น

สกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการ

หรอืไม่ ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) 

เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย          จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองซากะ น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ (Yutoku Inari 

Shrine) สรา้งขึ้ นในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจ าตระกูลนาเบะชิมะผูป้กครองเมือง

ซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก  
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ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจา้คะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็

เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพรัง่ และ

ช่วงฤดูใบไมร้่วง ท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีสม้แดง ส่วนหน้าศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น ้า

สายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว   ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจา้

ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเก่ียวกับการเก็บเก่ียว ความส าเร็จดา้นธุรกิจ 

และความปลอดภยั อีกทั้งศาลเจา้แหง่น้ียงัเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกิมโมโน" 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมท่ี โทซุพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต  เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ต

ขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ของแบรนดช์ั้นน าและแบรนดท์อ้งถ่ินมากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, 

Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆ

อีกมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละรา้นก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

 

 

 

 

 

 

** เพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่านอิสระค า่ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัท่ีพกั 

พกัที่  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ ไรส่ตรอเบอรร์ี ่– คะแนลซิตี้  – ดิวตี้ ฟร ี– ชอ้ปป้ิงเทนจนิ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเลือกชมและซ้ือสตรอเบอรร่ี์ ณ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีการปลูกอย่าง

พิถีพิถนั และไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าใหผ้ลของสตรอเบอรร่ี์น้ันมี

ขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า ท่านจะไดช้มถึงวิธีการเก็บสตรอ

เบอร์ร่ีและท่ีส าคัญ คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได ้โดยสามารถเด็ดจากตน้ดว้ย

ตวัเอง และยงัซ้ือกลบัมาเป็นของฝากแก่คนท่ีบา้นได ้
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จากน้ันใหท่้านอิสระไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ “คะแนลซิตี้ ” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ 

ท่ีเพียบพรอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย 

รา้นคา้มากมายกว่ารอ้ยรา้น อาทิ H&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, รา้น 100 เยน  เป็นตน้ 

อิสระใหท่้านไดเ้ลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในราคาท่ีน่าพอใจตามอธัยาศยั และบนชั้น 

5 มี Ramen Stadium ใหท่้านไดเ้ลือกชิม เลือกทานราเม็งสูตรต่างๆ ตามแบบฉบับท่ีชอบได้

ตามอธัยาศยั  

บ่าย  น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี 

DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จากน้ันเลือกชอ้ปป้ิงกันท่ี  “เทนจิน  ชอ้ปป้ิง

มอลล”์ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมาย 

ทั้งหา้งอิเซตนั มิตสึโคชิ รวมทั้งรา้นคา้ใตดิ้นมากมาย “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น 

เค ร่ื อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ า , ก ล้ อ ง ถ่ า ย รู ป , MP-3,Walkman, CD-Player, ค อ ม พิ ว เต อ ร์ , Note 

Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศัยถนนหลายๆ

สายในยา่นน้ีถูกจดัใหมี้การแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นในช่วงของวนัหยุด

สุดสัปดาห ์อีกทั้งรา้นคา้รถเข็นหรือ “ยะไต” รา้นอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นท่ีนิยมของ

ชาวญ่ีปุ่น ทั้งรา้นราเมน หรือรา้นสาเก เล็ก ๆ ท่ีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่หวัค า่จนถึง ตี  2 ซ่ึงจะมี

ลกูคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  

** เพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่านอิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที่  ARK ROYAL FUKUOKA HOTEL/  RESIDENTIAL SUITE FUKUOKA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้ ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

สมควรแก่เวลา น าท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

11.40 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG649 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

14.55 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

25 – 29 มกราคม 2561 42,900 40,900 39,900 8,000 29,900 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2561 42,900 40,900 39,900 8,000 29,900 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2661 42,900 40,900 39,900 8,000 29,900 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
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นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 
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1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

  

 

 


