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เยอืนเกาะคิวชู เกาะใตข้องดินแดนอาทิตยอ์ุทยัที่สวยงามและแสนโรแมนตคิ 

นมสัการขอพรเทพเจา้แห่งความรู ้ณ ศาลเจา้ดาไซฟุ”ที่มีช่ือเสียงของฟุกุโอกะ 

พิสูจนค์วามแปลกของบ่อนํ้าแรน่รกจโิกกุเมกุริ” ที่สง่เสียงคาํรามตลอดเวลา 

เยอืนหมู่บา้นยูฟูอินที่เป็นตน้แบบ OTOP เมืองแห่งสายนํ้า ขุนเขาและออนเซ็น  

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัมากมายท่ี เท็นจนิแหลง่ชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฟุกุโอกะ 

 

 

 

 

 
ลดราคาใหอี้กทา่นละ 800 บาท 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ทานไม่อั้น 

เดินทางเดือน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 

ราคาเริม่ตน้เพียง 27,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 
โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

23.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นท่ี 4 ประต ู3 สายการบินเจท็สตาร ์แอรเ์วย ์เคานเ์ตอร ์

D เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

วนัที่สอง ฟุกุโอกะ –เบปปุ – ศาลเจา้ดาไซฟุ  -หมู่บา้นยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจโิกกุ เมกุริ  - บุฟ

เฟ่ตข์าปูยกัษ ์– แช่ออนเซ็น 

 

02.15 น. เหิรฟ้าสู่  ฟุกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เจท็สตาร ์เที่ยวบินที่ 3K 509               

ใชเ้คร่ืองบินแอรบ์สั A320 ท่ีนัง่บนเคร่ืองเป็นแบบ 3-3 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่ง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 น.     ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้ 

เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระออกเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบ่นชายฝัง่ทะเลตะวนัออกของ

เกาะคิวชเูป็นเมืองแหง่บ่อน้ําแร่ท่ีเป็นบ่อโคลน จดัเป็นเมืองท่ีมีรีสอรท์น้ําแร่มากท่ีสุด

นักท่องเท่ียวสามารถลองแชน้ํ่าแร่หลายหลากชนิดได้  “ศาลเจา้ดาไซฟุ” วดัชินโตเก่าแก่และมี

ชื่อเสียงท่ีสุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้แหง่ความรู ้  จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษา

มากราบไหวข้อพร เพ่ือการศึกษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดใูบไมผ้ลิภายในวดัมีตน้บ๊วยนานาพนัธ์

มากกวา่  6,000 ตน้เจริญเติบโตอยา่งหนาแน่นทัว่บริเวณวดั ใหบ้รรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย์  

ดา้นหนา้ศาลเจา้มี รูปหล่อววัเทพเจา้  นอนเฝ้าอยูบ่นแท่นดว้ยความเชื่อท่ีวา่ ถา้ลบูหวัววัแลว้

จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากนัลบูหวัววัตวัน้ีดว้ยความเอ็นด ู อิสระให้

ท่านได้ “ชมและซ้ือ ” สินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมืองท่ีรา้นคา้กวา่  100 รา้น

บริเวณหนา้วดัรวมถึงรา้นขนมข้ึนช่ืออยา่ง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานท่ีทาํจากถัง่แดงหอ่แป้ง
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ขา้วเหนียวแลว้นําไปป้ิง หรือจะเลือกซ้ือ ตุก๊ตาฮากะ ฮารโิกะ  ท่ีทาํจากกระดาษป้ันเป็นกอ้น

และระบายตกแต่งเป็นรปูหนา้ คนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ เป็นตุก๊ตานําโชค  

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเขา้สู่ หมู่บา้นยุฟุอิน  เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญ่ีปุ่น และเมืองน้ีมี

ชื่อเสียง อีกอยา่งในเร่ืองของน้ําพุรอ้น ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแหง่น้ีท่ี

เป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงามอีกแหง่หน่ึงของหมู่บา้นยฟูอิูน หมู่บา้นยฟูอิูนประกอบไปดว้ย

รา้นคา้ขายของพื้ นเมือง ผกัและผลไมส้ด ของท่ีระลึก Handmade น่ารกัๆ มากมายและยงัมี

ขนมขึ้ นช่ืออยา่ง "โคร็อกเกะ" (มนัชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตวัเมืองยุฟุอินน้ันตั้งอยูท่่ามกลาง

ธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอนังดงาม ปัจจุบนัเมืองยุฟุอินไดก้ลายเป็นเมืองแหง่การท่องเท่ียวซ่ึง

เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยอืน 

 

 

 

 

 

เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้าพุรอ้น ( JigokuMeguri) หรอื บ่อนํ้าพุรอ้นขุมนรกทั้งแปด  เป็นบ่อ

น้ําพุรอ้นธรรมชาติท่ีเกิดขึ้ น ภายหลงัจากการระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุท่ี

เขม้ขน้ เชน่ กาํมะถนั แร่เหล็ก โซเดียม คารบ์อเนต เรเดียม เป็นตน้ และรอ้นเกินกวา่จะลงไป

อาบได ้แลว้บ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอกท่ีเห็นกนั ท่านจะไดพ้บกบั          

บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จโิกกุ (UmiJigoku) ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ําพุรอ้นชื่อดงัของเมืองเบปปุ เป็น

บ่อท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปชมมากท่ีสุดเพราะมีความสวยงามดเูป็นนรกนอ้ยกวา่แหง่อ่ืน  ตั้งแต่

ทางเขา้เราจะเห็นควนัขาวพวยพุง่แทรกกอ้นหินใหญ่ข้ึนมาเสียงดงัฟู่ ๆๆ อยูต่ลอดเวลา เม่ือเดิน

เขา้ไปใกล้ๆ  จะรูสึ้กไดถึ้งความรอ้นท่ีพุง่ขึ้ นมาจากใตธ้รณี ก่อนท่ีจะเขา้ไปชมบ่อทะเลเดือด 
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สามารถแวะชม สระบวัก่อนได ้ซ่ึงในสระมีใบบวัขนาดใหญ่มากจนเด็กตวัเล็กๆ สามารถลงไปนัง่

ได ้ยูมิ จโิกกุ เป็นบ่อน้ํารอ้น สีฟ้าเหมือนน้ําทะเล ดว้ยความลึก 150 เมตร กาํเนิดขึ้ นหลงัจาก

การระเบิดของภเูขาไฟเม่ือ 1,200 ปี ก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต ์ควนัสีขาวพวยพุง่

ขึ้ นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภมิูของน้ําสงูถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตม้ไขใ่หสุ้กได ้บ่อ

น้ีแมน้ํ้าจะรอ้นเกินกวา่จะลงไปแชไ่ด ้แต่ก็มีผงน้ําแร่ วางจาํหน่ายในรา้นขายของท่ีระลึก ให้

นําไปละลายน้ําอาบเองท่ีบา้นได ้สรรพคุณทาํใหผิ้วพรรณเปล่งปลัง่และรกัษาโรคผิวหนังได ้

ก่อนออกมาอยา่ลืมไปนัง่แชเ่ทา้ในบ่อน้ํารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะทาํใหรู้สึ้กสบายเทา้ 

และมีแรงเดินเท่ียวต่อไป ซ่ึงใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวฟรี จะนัง่แชน่านเท่าใดก็ได้  และภายใน

บริเวณ บ่อทะเลเดือด ยงัมีบ่อน้ําพุรอ้นสีเลือดอีก 1 บ่อ ซ่ึงอยูไ่ม่หา่งกนัมาก  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์ห้

ท่านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ้าจิ้ มรสเด็ด 

พกัที่  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

ใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแรแ่ลว้ จะทาํให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัที่สาม ซากะ – ศาลเจา้ยูโทคุ – โทซุพรเีม่ียมเอา้ทเ์ล็ต - นางาซากิ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจ ิ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองซากะ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ยูโทคุอินาร ิสรา้งขึ้ นในปี 

1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจาํตระกลูนาเบะชิมะผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ 

เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และสาํคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริในเกียวโต และ

ศาลเจา้คะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง

โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพรัง่ และชว่งฤดใูบไมร้่วง ท่ีใบไมจ้ะ

เปล่ียนเป็นสีสม้แดง ส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น้ําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ี
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สวยงามเลยทีเดียว  ศาลเจา้แหง่น้ีเป็นท่ีประทบัของเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชาชนต่างนิยมไป

สกัการะขอพรเก่ียวกบัการเก็บเก่ียว ความสาํเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั อีกทั้งศาลเจา้

แหง่น้ียงัเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกิมโมโน" 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย           จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมท่ี โทซุพรเีม่ียมเอา้ทเ์ล็ต  เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ต

ขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ของแบรนดช์ั้นนําและแบรนดท์อ้งถ่ินมากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, 

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

อีกมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เคร่ืองสาํอางค ์โดยแต่ละรา้นก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” โดยเรือเฟอรร่ี์ ระหวา่งทางใหท่้านไดมี้โอกาสไดใ้ห้

อาหารนกนางนวล ท่ีบินมาเยีย่มเยอืนทกัทายนักท่องเท่ียว ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบันก

นางนวล  เมืองท่าเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์  เม่ือครั้งอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าท่ี

มีการติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆ  กบัโลกตะวนัตก  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ 

ถนนคนเดินฮามาโนมาจ ิท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม  ส่ิงปลกูสรา้ง 

เชน่ บา้นเรือน ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตตู่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษท่ีมีความผสมผสานระหวา่ง

จีนและญ่ีปุ่นท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั คุณจะพบไดท่ี้นางาซากิท่ีเดียวเท่าน้ัน อาหารข้ึนช่ือ
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ประจาํเมืองน้ี คือ ซารา อุดง้ ( SARA UDON) ราดหนา้ญ่ีปุ่น เป็นเมนูเสน้สตูรผสมพิเศษ

ระหวา่งจีนและญ่ีปุ่น และอาหารท่ีขึ้ นช่ืออีกอยา่งหน่ึงคือ จมัปง ( CHAMPON) และซาลาเปาไส้

หมรูอ้นๆท่ีมีชื่อเรียกวา่ KAKUNI-MAN รา้นอาหารยา่นน้ีจะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น. 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที่  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ นางาซากิ - สวนสนัตภิาพ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ ฟร ี-  ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชมบรเิวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ์” เพื่อยอ้นราํลึกถึงครั้งท่ีกองทพัสหรฐัฯ  “ท้ิง

ระเบิดปรมณู ” ท่ีเมืองนางาซากิ ในวนัท่ี  9 สิงหาคม ค.ศ.

1945 ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี  2 หลงเหลือไวเ้พียงความ

โศกเศรา้ และซากส่ิงก่อสรา้งท่ีปรกัหกัพงัยงัคงอนุรกัษ์ไวใ้หค้น

รุ่นหลงัไดร้ะลึกถึง ซ่ึงนับวา่เป็นเหตุการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความ

สญูเสียอยา่งใหญ่หลวงต่อประเทศญ่ีปุ่น และเป็นส่ิงท่ีทาํใหค้น

ญ่ีปุ่นปลกูฝังใหเ้ป็นมีความเป็นชาตินิยม ขยนัและอดทนรุ่นต่อ

รุ่น (ไม่รวมค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์200 เยน/ท่าน) จากน้ันนํา

ท่านเขา้ชม สวนสนัตภิาพนางาซากิ ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีระลึก

ถึงเหตุการณส์งครามโลกครั้งท่ี  2 เรียกวา่  “สงครามมหาเอเชียบูรพา ” ภายในมีอนุสาวรียท่ี์

สรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงความโหดรา้ย  ของสงครามท่ีผ่านมาและการมองใหเ้ห็นถึงสนัติภาพใน

อนาคตซ่ึงจะเป็นท่ีมาแหง่ความสงบร่มร่ืนต่อไ ป ท่านจะไดพ้บกบั อนุสาวรียข์นาดใหญ่ตั้ง

ตระหง่าน เป็นรปูป้ันผูช้าย มือขวาชี้ ขึ้ นไปบนฟ้า ส่ือถึงการเตือนใหเ้ห็นภยัคุกคามจากระเบิด

ปรมาณู แขนขา้งซา้ยขนานไปตามแนวราบ อนัส่ือความหมายถึงความปรารถนาในสนัติภาพ

ของชาวโลก จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุ์ทยั ใครได้

ไปสมัผสัแลว้จะหลงใหลเสน่หข์องเมืองน้ีท่ีแมจ้ะเต็มไปดว้ยตึกสงูระฟ้าแต่ก็แฝงกล่ินอายของ

วฒันธรรมโบราณอนัสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แหง่น้ีจึงมีทั้ง  2 อารมณใ์หนั้กท่องเท่ียวไดส้มัผสั 

เสน่หข์องฟกูโูอกะ  ซ่ึงเล่ืองชื่อจนไดร้บัการจดัอนัดบัของนิตยสาร  ASIA Week ใหเ้ป็นเมืองท่ีน่า

อยูท่ี่สุดในเอเชีย ขณะท่ีสหประชาชาติทาํนายวา่เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีอตัราการเติบโตสงูเป็น

อนัดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั   
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นําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี  

DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  “เทนจนิ  ชอ้ปป้ิงมอลล์ ” ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมาย ทั้งหา้งอิเซตนั มิตสึโคชิ รวมทั้งรา้นคา้ใตดิ้น

มากมาย  “ชมและซ้ือ ” สินคา้มากมาย อาทิเชน่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถ่ายรปู , MP-

3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร,์ Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้  

ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยัถนนหลายๆสายในยา่นน้ีถูกจดัใหมี้การแสดงดนตรีผลงานทาง

ศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นในชว่งของวนัหยุดสุดสปัดาห ์อีกทั้งรา้นคา้รถเข็นหรือ  “ยะ

ไต” รา้นอาหารริมทางราคายอ่มเยาเป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งรา้นราเมน หรือรา้นสาเก เล็ก 

ๆ ท่ีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่หวัคํา่จนถึง ตี 2 ซ่ึงจะมีลกูคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

** เพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่านอิสระอาหารกลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั** 

พกัที่  ARK ROYAL FUKUODA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้ ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา นําท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ 

เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

10.30 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 3K 510 บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

14.15 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

06-10 กรกฎาคม 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

14-18 กรกฎาคม 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 
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15-19 กรกฎาคม 2559 31,900 31,900 31,900 10,000 23,900 

16-20 กรกฎาคม 2559 31,900 31,900 31,900 10,000 23,900 

17-21 กรกฎาคม 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

27-31 กรกฎาคม 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

29กรกฎาคม-2สงิหาคม 59 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

05-09 สงิหาคม 2559 28,900 28,900 28,900 8,000 20,900 

19-23 สงิหาคม 2559 28,900 28,900 28,900 8,000 20,900 

26-30 สงิหาคม 2559 28,900 28,900 28,900 8,000 20,900 

02-06 กนัยายน 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 19,900 

09-13 กนัยายน 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 19,900 

23-27 กนัยายน 2559 28,900 28,900 28,900 8,000 20,900 

30กนัยายน-4ตลุาคม 59 28,900 28,900 28,900 8,000 20,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 8,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
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หมายเหต ุ1. ตั ๋ วเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั)  **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัท เป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้  
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2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทาง ท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ย กวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียว ทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัราคา ค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน  หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มี อาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไม้

สด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 
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