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เยือนเกาะคิวชู เกาะใตข้องดินแดนอาทิตยอ์ทุยัท่ีสวยงามและแสนโรแมนติค 

นมสัการขอพรเทพเจา้แหง่ความรู ้ณ ศาลเจา้ดาไซฟุ”ท่ีมีช่ือเสียงของฟุกุโอกะ 

พิสูจนค์วามแปลกของบอ่น ้าแรน่รกจิโกกุเมกุริ” ท่ีสง่เสียงค ารามตลอดเวลา 

เยือนหมูบ่า้นยูฟูอินท่ีเป็นตน้แบบ OTOP เมืองแหง่สายน ้า ขุนเขาและออนเซ็น  

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์ังมากมายท่ี เท็นจินแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดังของฟุกุโอกะ 

 

 

 

 

 

 
 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ทานไม่อั้น 
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เดินทางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 

ราคาเพียง 39,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 
เดินทางโดยสายการบิน  THAI AIRWAYS สะสมไมล ์50 % 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D เพื่อเตรียมตัว

เดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วันท่ีสอง ฟุกุโอกะ –เบปปุ – ศาลเจา้ดาไซฟุ -หมู่บา้นยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

– แช่ออนเซ็น 

 

01.00 น. เดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TG 648 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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08.00 น.     ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้ 

เมือง พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชู

เป็นเมืองแห่งบ่อน ้ าแร่ท่ีเป็นบ่อโคลน จ ัดเป็นเมืองท่ีมีรีสอรท์น ้าแร่มากท่ีสุดนักท่องเท่ียวสามารถลองแช่

น ้าแร่หลายหลากชนิดได ้“ศาลเจ้าดาไซฟุ” วดัชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นท่ี

สถิตของเทพเจ ้าแห่งความรู ้จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหวข้อพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน 

ในฤดูใบไมผ้ลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทัว่บริเวณวัด 

ใหบ้รรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์ดา้นหน้าศาลเจา้มี รูปหล่อวัวเทพเจา้ นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเช่ือท่ีว่า 

ถ้าลูบห ัวววัแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพาก ันลูบห ัวววัตัวน้ีดว้ยความเอ็นดู  อิสระ

ใหท่้านได ้“ชมและซ้ือ” สินค้าของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พื้ นเมืองท่ีรา้นคา้กว่า 100 รา้นบริเวณหน้า

วดัรวมถึงรา้นขนมขึ้ นช่ืออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานท่ีท าจากถัง่แดงห่อแป้งขา้วเหนียวแล้วน าไปป้ิง 

หรือจะเลือกซ้ือ ตุก๊ตาฮากะ ฮาริโกะ ท่ีท าจากกระดาษป้ันเป็นกอ้นและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญ่ีปุ่น

เช่ือว่า เป็นตุ๊กตาน าโชค  
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 น าท่านเขา้สู่  หมู่บา้นยุฟุอิน เป็นตน้แบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญ่ีปุ่น และเมืองน้ีมีช่ือเสียง อีก

อย่างในเร่ืองของน ้าพุรอ้น ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่ง น้ีท่ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสี

ท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึงของหมู่บ้านยูฟูอินหมู่บา้นยูฟูอินประกอบไปดว้ยร้านคา้ขายของพื้ นเมือง ผกัและผลไม้

สด ของท่ีระลึก Handmade น่ารกัๆ มากมายและยงัมีขนมขึ้ นช่ืออย่าง "โคร็อกเกะ" (มนัชุบเกล็ดขนมปัง

ทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้ นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปัจจุบนัเมืองยุฟุอินได้

กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยือน  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้ าพุรอ้น (JigokuMeguri) หรือ บ่อน ้าพุร ้อนขุมนรกท้ังแปด  เป็นบ่อน ้ าพุร้อน

ธรรมชาติท่ี เกิดขึ้ น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ เช่น ก  ามะถัน แร่

เหล็ก โซเดียม คารบ์อเนต เรเดียม เป็นตน้ และรอ้นเกินกว่าจะลงไปอาบได ้แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งช่ือใหน่้า

กลัวตามลักษณะภายนอกท่ีเห็นกนั ท่านจะได้พบกบั          บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซ่ึง

เป็น 1 ใน 8 บ่อน ้ าพุร้อนช่ือดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปชมมากท่ีสุดเพราะมีความ

สวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอ่ืน ตั้งแต่ทางเขา้เราจะเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกกอ้นหินใหญ่ขึ้ นมาเสียงดัง

ฟู่ ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เม่ือเดินเขา้ไปใกล้ๆ จะรูสึ้กไดถึ้งความรอ้นท่ีพุ่งขึ้ นมาจากใต้ธรณี ก่อนท่ีจะเขา้ไปชม

บ่อทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบวัก่อนได ้ ซ่ึงในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มากจนเด็กตวัเล็กๆ สามารถลงไป

นัง่ได้ ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน ้ าร้อน สีฟ้าเหมือนน ้าทะเล ด้วยความลึ ก 150 เมตร ก  าเนิดขึ้ นหลังจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ 1,200 ปีก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้ นมารอบๆ บ่อ

ตลอดเวลา อุณหภูมิของน ้าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้บ่อน้ีแมน้ ้ าจะรอ้นเกินกว่าจะลง

ไปแช่ได ้แต่ก็มีผงน ้ าแร่ วางจ  าหน่ายในรา้นขายของท่ีระลึก ให ้น าไปละลายน ้าอาบเองท่ีบ้านได้ สรรพคุณ
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ท าให ้ผิวพรรณเปล่งปลัง่และรกัษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนัง่แช่เท้าในบ่อน ้ ารอ้นใต้ศาลา 

(ออนเซ็นเท้า) จะท าให ้รูสึ้กสบายเท้า และมีแรงเดินเท่ียวต่อไป ซ่ึงใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวฟรี จะนัง่แช่

นานเท่าใดก็ได ้และภายในบริเวณ บ่อทะเลเดือด ยงัมีบ่อน ้าพุรอ้นสีเลือดอีก 1 บ่อ ซ่ึงอยู่ไม่ห่างกนัมาก  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  *** ให้ท่านได ้อิ่มอร่อยกับม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยักษใ์ห้ท่านไดล้ิ้ม

ลองรสชาติปูพรอ้มน ้าจ้ิมรสเด็ด 

พักท่ี  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

ใหท่้านได ้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แล้ว จะท าใหผิ้วพรรณสวยงาม

และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้ น 

 

วันท่ีสาม โทซุพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต – นางาซากิ-สวนสันติภาพนางาซากิ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้ นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมท่ี โทซุพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต   เป็นพื้ นท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ท์เล็ตขนาดใหญ่ มี

ร้านค้าของ แบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ท้ อง ถ่ิ นมากก ว่า 150 ร้าน  เช่น  Coach, Armani, Timberland, 

Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย ส ามารถช้อปป้ิงได้

ครบทั้ งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละรา้นก็จะมี

โปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 
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เท่ียง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้ นน าท่านชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ์” เพื่อยอ้นร าลึกถึงครั้งท่ีกองทัพสหรฐัฯ  “ท้ิง

ระเบิดปรมณู” ท่ีเมืองนางาซากิ ในวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 หลงเหลือไว้

เพียงความโศกเศรา้ และซากส่ิงก่อสร้าง ท่ีปรักห ักพัง

ยงัคงอนุรกัษ์ไวใ้ห ้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง ซ่ึงนับว่าเป็น

เหตุการณท่ี์ก่อให ้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อ

ประเทศญ่ีปุ่น และเป็นส่ิง ท่ีท าให ้คนญ่ีปุ่นปลูกฝังให ้

เป็นมีความเป็นชาตินิยม ขยนัและอดทนรุ่นต่อรุ่น (ไม่

รวมค่าเขา้ชมพิพิธภัณฑ ์200 เยน/ท่าน) จากนั้นน า

ท่านเข ้าชม สวนสันติภาพนางาซากิ ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อ

เป็ น ท่ี ร ะ ลึ ก ถึ ง เห ตุ ก า รณ์ ส ง ค ร าม โล ก ค รั้ ง

ท่ี 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อระลึกถึงความโหดร้าย  ของ

สงครามท่ีผ่านมาและการมองใหเ้ห็นถึงสันติภาพในอนาคตซ่ึงจะเป็นท่ีมาแห่งความสงบร่มร่ืนต่อไป ท่านจะ

ไดพ้บกบัอนุสาวรียข์นาดใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปป้ันผูช้าย มือขวาช้ีขึ้ นไปบนฟ้า ส่ือถึงการเตือนใหเ้ห็นภัย

คุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข ้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันส่ือความหมายถึงความปรารถนาใน

สันติภาพของชาวโลก จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุ์ทัย ใครได้

ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่หข์องเมืองน้ีท่ีแม้จะเต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกล่ินอายของวฒันธรรม

โบราณอันสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่ง น้ีจึงมีทั้ ง 2 อารมณ์ใหน้ักท่องเท่ียวไดส้ัมผัส เสน่ห ์ของฟูกูโอกะ ซ่ึง

เล่ื อง ช่ือจนได้รับการจ ัดอันดับของนิตยสาร  ASIA Week ให ้เป็น เมืองท่ี น่าอ ยู่ท่ี สุ ดใน เอเชีย ขณะ ท่ี

สหประชาชาติท านายว่าเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีอตัราการเติบโตสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั  

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  “เมืองนางาซากิ” น าท่านเขา้สู่ ท่ีพ ักจดัเก็บกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสรา้ง 

เช่น บา้นเรือน ศาลเจ ้า วัด ซุ้มประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษท่ีมีความผสมผสานระหว่างจีนและ

ญ่ีปุ่นท่ีผสมผสานกันอย่างลงตวั คุณจะพบไดท่ี้นางาซากิท่ี เดียวเท่านั้น อาหารขึ้ นช่ือประจ  าเมืองน้ี คือ ซา
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รา อุดง้ (SARA UDON) ราดหน้าญ่ีปุ่น เป็นเมนูเส้นสูตรผสมพิเศษระหว่างจีนและญ่ีปุ่น และอาหารท่ีขึ้ นช่ือ

อีกอย่างหน่ึงคือ จ ัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไส้หมูร้อนๆท่ีมีช่ือเรียกว่า KAKUNI-MAN รา้นอาหาร

ย่านน้ีจะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น. 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

พักท่ี  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันท่ีส่ี ซากะ- ศาลเจา้ยูโทคุ – ฟุกุโอกะ – เก็บลูกพลับสดๆ จากไร่ - ดิวตี้ ฟรี -  ชอ้ปป้ิงย่านเทนจิน 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซากะ น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ สรา้งขึ้ นในปี 1688 เป็นศาล

เจา้นิกายชินโต ประจ  าตระกูลนาเบะชิมะผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจ ้าอินาริท่ีใหญ่และ

ส าคัญ เป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต  และศาลเจ ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ 

ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามท่ีดอกซากุระบาน

สะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีส้มแดง ส่วนหน้าศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น ้ า

สายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว  ศาลเจ ้าแห่ง น้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจา้ศักด์ิสิทธ์ิ  ท่ี

ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวก ับการเก็บเกี่ยว 

ความส าเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทั้ งศาลเจ ้า

แห่งน้ียงัเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกิมโมโน" 

 

จากนั้นใหท่้านได ้เปิดประสบการณ์ใหม่ สนุกกับกิจกรรม

การเก็บ ลูกพลับ สดๆ จากไร่ ซ่ึง ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีพลับมี

ความหวาน กรอบ อร่อยมากท่ีสุด 

 เท่ียง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเส ริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นค้าปลอดภาษี DUTY FREE 

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เทนจิน  ชอ้ปป้ิงมอลล”์ ย่านช้อปป้ิงท่ี มีช่ือเสียงของฟุคุโอกะ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมาย ทั้งหา้งอิเซตนั มิตสึโคชิ  รวมทั้ งรา้นคา้ใตด้ินมากมาย “ชมและซ้ือ” สินค้า

มากมาย อาทิ เช่น  เคร่ืองใช้ไฟ ฟ้ า , กล้ องถ่ ายรูป, MP-3,Walkman, CD-Player, คอมพิว เตอร์ , Note 

Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้  ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศัยถนนหลายๆสายในย่านน้ี

ถูกจดัใหมี้การแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นในช่วงของวนัหยุดสุดสัปดาห ์  อีกทั้งรา้นค้า

รถเข็นหรือ “ยะไต”   รา้นอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นท่ีนิยมของชาวญ่ี ปุ่น ทั้ งร้านราเมน หรือรา้น

สาเกเล็ก ๆ ท่ีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่หวัค า่จนถึง ตี 2 ซ่ึงจะมีลูกคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง 

** เพื่อสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่านอิสระค า่ตามอัธยาศัย** 

พักท่ี  ARK ROYAL FUKUOKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันท่ีหา้ ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา น าท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทาง

กลับสู่กรุงเทพฯ 

11.40 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG649 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง 

14.55 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12

ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

11-15 ตุลาคม 2560 39,900 37,900 36,900 8,000 24,900 

25-29 ตุลาคม 2560 39,900 37,900 36,900 8,000 24,900 

31 ต.ค.-04 พ.ย. 2560 39,900 37,900 36,900 8,000 24,900 

22-26 พ.ย. 2560 39,900 37,900 36,900 8,000 24,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต ้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าท้ังหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได ้ช าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกั้บสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันท่ียังมิได ้

ช าระ ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 
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อัตราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเขา้

ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จา่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้ 
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให ้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลับมาใชวี้ซ่า      ผูเ้ดินทางจะต้องเสีย

ค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั ่งเ พิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวี ซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให ้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่ วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน์ั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงั น้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท  

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อ

แจง้ยกเลิกการจองก ับทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจ ัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight ก ับ

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงั น้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้ งหมดใหแ้ก่

ท่าน 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้ง

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แตห่ากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนั งสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ  า 

5. ทางบริษัทขอสงวน สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้สอดคล้องก ับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  าก ับเท่านั้น  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมก ันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้เจา้หน้าท่ี
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ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ี

ก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิ งของท่ีมีลักษณะคล้ายก ับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเข ้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด   ไข่ 

เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจ ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรบัในอตัราท่ี

สูงมาก 

  

 

 


