
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUKUOKA BEPPU NAGASAKI 5D3N 
ซุปตาร์ ใบไม้สีทอง 

กาํหนดการเดนิทางเดือนตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิไทยไลอ้อน แอร์ (SL) 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เยือนควิชู แดนใต้แห่งเกาะญี:ปุ่น  
สักการะสิ:งศักดิ=สิทธิ= ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ 

เพลดิเพลินกบัความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน 
ชมบ่อนํDาพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอศัจรรย์ที:ธรรมชาตรัิงสรรค์ 

ช้อปปิD งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตีD ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง 
HILIGHT!! อสิระช้อปปิD งเต็มวนั หรือเลือกซืDอบตัรเข้าสวนสนุก Huis Ten Bosch 

Free!! Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดี:ยว อุณหภูม ิ  

01-05 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 15°C - 24°C  
02-06 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 15°C - 24°C  
03-07 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  
04-08 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  
05-09 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  
06-10 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 24°C  
07-11 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 24°C  
08-12 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 24°C  
09-13 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 23°C  
10-14 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 23°C  
11-15 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  
12-16 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  
13-17 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  
14-18 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  
15-19 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  
16-20 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 22°C  
17-21 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 22°C  
18-22 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 22°C  
19-23 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 22°C  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

20-24 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 22°C  
21-25 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 21°C  
22-26 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 21°C  
23-27 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 21°C  
24-28 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 20°C  
25-29 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 20°C  
26-30 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 20°C  

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั#ง+ 

** ปล. ไม่มรีาคาเดก็ เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคา INFANT เช็คราคาก่อนทาํการจองทุกครั#ง  
 ราคานี#ไม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง   
20.30 น.       พร้อมกนัที� สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบนิไทยไลอ้อน 

แอร์ โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อิน 
23.40/23.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกโุอกะ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบนิไทยไลอ้อน แอร์ เที�ยวบินที� SL314  

สายการบนิมบีริการจําหน่ายอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:อง (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหาร) 
 

วนัที:สอง สนามบินฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟุอนิ – หมู่บ้านยูฟุอนิฟลอร์รัล – เมืองเปปปุ – บ่อนํDาผุร้อนขุมนรกทัDง 8 
– เมืองนางาซาก ิ

07.00/07.25 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั�นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Daizaifu Shrine) วดัชินโตเก่าแก่และมีชื�อเสียงที�สุดของเมืองฟุคุโอกะ เป็นสิ�งที�สถิตย์
ของเทพเจา้แห่งความรู้ จึงมีนกัเรียน - นิสิต นกัศึกษามากราบไหวข้อพรเพื�อการศึกษาไม่เวน้ในแต่ละวนัอย่าลืม 
อิสระให้ท่านเลือกซื�อสินคา้ของที�ระลึกพื�นเมืองที� บริเวณหนา้วดัที�มีร้านคา้กว่า 100 แห่ง นาคาสุ (Nakasu Island) 
และถดัไปอีกอยา่งถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ที�เป็นถนนคนเดินเสน้เก่าแก่ที�สุดของเมืองฟูกโุอกะ 
เดินทางสู่ เมืองยูฟุอนิ (Yufuin) เป็นเมืองชนบทเลก็ๆ ที�มีทิวทศันที์�สวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมผ้ลิที�จะมีทั�ง
ดอกซากรุะบนตน้ไม ้และดอกเรปซืKป ที�พื�นดา้นล่าง พร้อมกบัแม่นํ� า และภูเขา  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อิสระเดินชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เป็นหมู่บา้นจาํลองสไตลย์โุรป มีกลิ�นอายยโุรปโบราณ !!!ไฮไลท์ ประจาํเมือง
ยฟุูอิน บา้นอิฐที�แสนคลาสสิคเรียงรายอยูบ่นถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด อิสระใหท่้าน
เดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

เที:ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 
จากนั�นเดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) ตั�งอยูบ่นชายฝั�งทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อนํ� าแร่ที�เป็นบ่อ
โคลน จดัเป็นเมืองที�มีรีสอร์ทนํ�าแร่มากที�สุดนกัท่องเที�ยวสามารถลองแช่นํ�าแร่หลายหลากชนิด  
นาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํDาพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อนํ� าพุร้อนขุมนรกทั�งแปด เป็นบ่อนํ� าพุร้อนธรรมชาติที�
เกิดขึ�น ภายหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที�เขม้ขน้ เช่น กาํมะถนั แร่เหล็ก โซเดียม 
คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ และร้อนเกินกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทั�ง 8 บ่อ กต็ั�งชื�อใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอก
ที�เห็นกนั (เข้าชม 2 บ่อ)  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหล่งท่องเที�ยวที�
หลากหลาย เช่น การท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรม และเป็นเมืองท่าสาํคญัของญี�ปุ่น จึงรับเอาวฒันธรรมจากยุโรป
และจีนมาผสมผสานเอาไว ้จนเกิดเป็นชุมชนชาวต่างชาติต่างๆ เช่น ไชน่าทาวน์เป็นตน้ 

เยน็      อสิระรับประทานอาหารคํ:าตามอธัยาศัย 
ที:พกั  Marine world Nagasaki or similar หรือเทียบเท่า  

 

วนัที:สาม อสิระตามอธัยาศัย ณ เมืองนางาซาก ิหรือ อสิระเต็มวนั ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
***อสิระท่องเที:ยวเต็มวนั*** ไม่มรีถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนําการเดนิทางให้ท่าน 

สถานที�ท่องเที�ยวและแหล่งช้อปปิ# งที�น่าสนใจ ณ เมอืงนางาซาก ิ
▪ สวนสันติภาพ  นางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจดัสร้างขึ�นเพื�อรําลึกถึงเหตุการณ์ทิ�งระเบิดปรมาณูที�

ชื�อว่า Fat man เมื�อวนัที� 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที�ทาํลายเกือบทั�งเมืองและยงัฆ่าสิ�งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 
คนในสวนแห่งนี� มีรูปปั� นเกี�ยวกบัสนัติภาพมากมาย โดยที�ดา้นหลงัของสวนจะมีเสาสีดาํที�เป็นตวัชี�ตาํแหน่ง
จุดศูนยก์ลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื�อของเหยื�อในครั� งนั�นดว้ย และทางตอนบนจะมีพิพิธภณัฑ์
เกี�ยวกบัการทิ�งระเบิดในครั� งนั�นดว้ย  

▪ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้อมูล
เหตุการณ์ ซากชิ�นส่วนสิ�งของต่างๆ โดยเรียงลาํดบัเหตุการณ์ตั�งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่ง
ความหายนะ ซึ� งมีหลกัฐานที�ถูกวีดีโอบนัทึกไว ้ภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนที�พงัยบัเยิน ภาพผูค้นลม้ตาย หรือ
ผูที้�รอดชีวิตแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเมด็เลือดขาว) ที�ค่อยๆคร่า



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ชีวิตผูค้นเหล่านั�นไปอีกจาํนวนมากพิพิธภณัฑแ์ห่งนี� เป็นสิ�งเตือนใจใหร้ะลึกถึงความสูญเสียอนัยิ�งใหญ่ ใน
วนัที�นางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั�งเมือง 

▪ สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) แห่งนี� ตั� งอยู่บนเนินฝั�งใต้ของเมืองนางาซากิ Former Glover House 
(คฤหาสน์โกลฟเวอร์เก่า) ที�ตั�งอยู่ภายในสวนสร้างขึ�นเป็นที�อยูอ่าศยัในนางาซากิของ “โกลฟเวอร์” พ่อคา้
ชาวสกอตแลนดช่์วงปลายศตวรรษที� 19 โดยไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นหนึ�งในมรดกโลกดว้ย ที�นี�เป็นที�รู้จกั
คุ้นเคยกันดีในหมู่ผูค้นมากมายในฐานะที�เป็นสถานที�เพลิดเพลินกับดอกไม้แสนสวยท่ามกลางพื�นที�
บรรยากาศสไตลต์ะวนัตก โดยมีนกัท่องเที�ยวเดินทางมาเยอืนมากกวา่ 1 ลา้นคนต่อปี 

▪ โบสถ์โออุระ (Oura Cathedral) ถูกสร้างขึ�นช่วงปลายสมยัเอโดะในปีค.ศ. 1864 เพื�ออุทิศให้กบัชาวคริสต ์
26 คนที�ถูกประหารชีวิตโดยการตรึงกบัไมก้างเขน โดยสร้างให้โบสถห์นัไปทางทิศตะวนัตกซึ� งเป็นทิศที�
ทุกคนเสียชีวิต วา่กนัวา่นี�เป็นโบสถค์ริสตที์�เก่าแก่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่นเลยทีเดียว 

▪ ภูเขาอินาสะ (Mount Inasa) มีความสูง 333 เมตร เทียบเท่ากบัความสูงของโตเกียวทาวเวอร์ จากเชิงเขามี
กระเช้าให้นักท่องเที�ยวนั�งขึ�นไปบนยอดเพื�อชมวิวเมืองนางาซากิจากมุมสูงได ้หากมองจากกลอ้งส่อง
ทางไกลบนยอดเขาจะเห็นเมืองนางาซากิและท่าเรือไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ� งวิวยามคํ�าคืนของที�นี�ไดชื้�อว่าเป็นวิว
กลางคืนที�สวยที�สุด 1 ใน 3 ของญี�ปุ่น และมีชื�อเรียกวา่อีกชื�อหนึ�งวา่ “ววิกลางคืน 1 ล้านดอลล่าร์” 

▪ เดจิมะ (Dejima) เป็นสถานที�แรก ๆ ที�คนญี�ปุ่นนึกถึงเมื�อพดูถึงนางาซากิ เพราะนี�คือเกาะที�มนุษยส์ร้างขึ�น
ในอ่าวนางาซากิตั�งแต่ปีค.ศ. 1634 เพื�อใชเ้ป็นที�พกัของชาวตะวนัตกที�เขา้มาติดต่อคา้ขายกบัญี�ปุ่น ในเวลา
ต่อมาไดมี้การรีโนเวทเกาะใหม่โดยเชื�อมเขา้กบัแผ่นดินใหญ่และทาํเป็นชุมชนที�อนุรักษ์บา้นเรือนแบบ
ดั�งเดิมเอาไว ้

▪ ไชน่าทาวน์นางาซาก ิ(Nagasaki Chinatown) ที�ตั�งอยูใ่นนางาซากิแห่งนี� ขึ�นชื�อในฐานะที�เป็น 1 ใน 3 ไชน่า
ทาวน์ที�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่นคู่กบั ไชน่าทาวน์โยโกฮาม่า และไชน่าทาวน์โกเบ บริเวณประตูทางเขา้ทั�ง 4 ทิศ
ออกตกเหนือใตมี้ประตูสไตลจี์นตั�งอยู ่ส่วนภายในเรียงรายไปดว้ยร้านอาหารจีนและร้านจาํหน่ายของฝาก
มากมาย 

▪ ย่านฮะมันมาจิ (Hamanmachi) แหล่งช้อปปิ� งครบครันของ ของเมืองนางาซากิ ทั�งเสื�อผา้ เครื� องสําอาง 
เครื�องประดบั เครื�องใชข้องใช ้อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอีกมากมาย ที�นี� มีร้านคา้ ร้านอาหาร 
และร้านขายของที�ระลึกตั�งเรียงรายกนัมากกวา่ร้อยร้าน นอกจากนี� ที�นี� ยงัเป็นสถานที�สาํหรับจดังานเทศกาล
โคมไฟนางาซากิอีกดว้ย 

หรือเลือกซืDอทัวร์เสริม สวนสนุกเฮาส์เทนบอช เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คที� รู้สึกราวกับกาํลัง
ท่องเที�ยวอยูใ่นฮอลแลนดห์รือประเทศยโุรปอื�นๆในยคุกลาง ทั�วทั�งบริเวณถูกออกแบบใหเ้ป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ�ง 
ซึ� งมีพร้อมทั�งร้านอาหารและโรงแรม อีกทั�งยงัเต็มไปดว้ยมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย นอกจากนี� ยงัมีการจดัอีเวนท์



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

น่าสนใจมากมายตลอดทั�งปี รวมถึง Waterfall of Light ที�มีการประดบัไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนี� ยงัมีการจดังาน
ปาร์ตี� เต้นรําสวมหน้ากาก Masquerade Party ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกัน และยงัมี Henn-na Hotel โรงแรมที�

พนกังานเป็นหุ่นยนตอ์ยูภ่ายในบริเวณสวนสนุกอีกดว้ย (หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามไกด์ได้) 
**อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศัย** 

ที:พกั  Marine world Nagasaki or similar หรือเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที:สี: เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ – โทซุพรีเมี:ยมเอ้าท์เลต็ – ฟูกุโอกะ – ซากปราสาทฟูกโุอกะ – ดวิตีDฟรี - ห้างคาแนล
ซิตีD 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
จากนั�นนาํท่านสู่ เมืองซากะ จงัหวดัเลก็ๆบนเกาะคิวชูที�มีชื�อเสียงในเรื�องของเครื�องปั� นดินเผา เดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโท
คุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ�นในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจาํตระกูลนาเบะชิมะ ผูป้กครอง
เมืองซากะ ในสมยัเอโดะ ศาลเจา้แห่งนี� เป็นที�ประทบัของเทพเจา้ศกัดิf สิทธิf  ที�ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพร
เกี�ยวกบัการเกบ็เกี�ยว ความสาํเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั  
นาํท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมี:ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพื�นที�ชอ้ปปิ� งเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มีร้านคา้
ของแบรนด์ชั�นนําและแบรนด์ท้องถิ�นมากกว่า 150 ร้านเช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, 
Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื�นๆอีกมากมายมาที�นี�สามารถชอ้ปปิ� งไดค้รบทั�งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็ก
เลก็ ไม่วา่จะเป็นเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์โดยแต่ละร้านกจ็ะมีโปรโมชั�นส่วนลดมากมาย 

เที:ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
เดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอนัดับ 8 ของ
ประเทศญี�ปุ่นดว้ย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที�สําคญัของญี�ปุ่นมานานหลายร้อยปี ซากปราสาทฟูกุโอกะ (Fukuoka 
Castle Ruin) ซากปราสาทนี�สร้างขึ�นในสมยัเอโดะ (Edo) และเคยเป็นปราสาทที�ใหญ่ที�สุดในภูมิภาคคิวชู ปัจจุบนั
เหลือเพียงซากของกาํแพงและฐานของหอคอยเลก็ๆ อยูภ่ายในสวนสาธารณะที�มีที�สาํหรับเดินเล่น โดยจะมีลานชม
วิวที�สามารถมองเห็นเมืองฟกูโุอกะไดด้ว้ย  
นําท่านสู่ ดิวตีDฟรี (Duty Free) อิสระให้ท่านเลือกซื�อสินคา้ปลอดภาษี ทั� ง เสื� อผา้ นํ� าหอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั 
เดินทางสู่ ห้างคาแนลซิตีD (Canal City)  เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกโุอะกะ ประเทศญี�ปุ่น 
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น เมืองที�อยู่ในเมือง ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรง
ภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที�ไหลผา่นกลางศูนยก์ลางคา้ 

เยน็  อสิระรับประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศัย ณ ห้างคาแนลซิตีD 
ที:พกั  Hotel Plaza new Kurume หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที:ห้า  สนามบินฟูกโุอกะ – สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนบัส ระหว่างเดนิทางไปสนามบิน (4)  
สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

07.50/07.55/08.25 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ เที�ยวบินที� SL315  
สายการบนิมบีริการจําหน่ายอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:อง (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหาร) 

11.55/12.00/12.30 น. เดินทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความ ประทบัใจมิรู้ลืม 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 

สําหรับลูกค้าท่านที:ไม่เอาตั~วเครื:องบนิ   หักค่าตั~วออก 6,000 บาท 
 

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
** ทัDงนีDเพื:อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ= :  รายการทวัร์สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสันาํเที�ยวญี�ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 
ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั
เดินทางนั�นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิf ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✔  ค่าตัxวเครื�องบินไป-กลบัตามรายการที�ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ�ามนั  
✔  ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✔  โรงแรมที�พกัตามที�ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✔  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ    
✔  ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ   
✔  ค่าเบี�ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที�ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
✔  ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 
อตัราค่าบริการนีDไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที�มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นร้องขอวีซ่าอีกครั� ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูที้�ประสงคพ์าํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี�ปุ่นประกาศใหย้ื�นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สาํหรับการยื�นร้องขอวีซ่า 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มีนํ�าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัxวเครื�องบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

 
เดนิทางขึDนตํ:า 34 ท่าน หากตํ�ากวา่กาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มเพื�อใหค้ณะ
เดินทางได ้ทางเรายนิดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิf ในการงดออกเดินทางและ
เลื�อนการเดินทางไปในวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงื:อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
★  มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิf ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน  
★  ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
● หากไม่ชําระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งให้ลกูค้าท่านอื�นที�รออยู่ 
● หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีงื!อนไข 
● เมื!อท่านชาํระเงินไม่ว่าจะทั#งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื!อนไขและข้อตกลงต่างๆที!ได้ระบุไว้

ทั#งหมดนี#แล้ว 
● หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื�อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

● ส่งรายชื�อสํารองที�นั�ง ผู้ เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื�อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที�ยวทริปใด, วันที�ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธิNไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใช้ในการจองตัQว
เครื�องบินทั#งสิ#น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้หากไม่
มั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื:อนไขยกเลกิการจอง : 
● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ได้เงนิคืนทัDงหมด 
● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทัDงหมด 
● ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  
● กรุ๊ปที:เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที:ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที:มีการการันตีค่ามัดจําที:พกัโดยตรง หรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที:ยวบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ= ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณี ทัDงมัดจํา หรือค่าทัวร์ทัDงหมด เนื:องจากค่าตั~วเป็นการเหมาจ่าย
ในเที:ยวบินนัDนๆ 

 

ข้อมูลเพิ:มเติม เรื:องตั~วเครื:องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างที�สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที:นั:งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัxวเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตัxว REFUND ได)้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั�น  
 

ข้อมูลเพิ:มเติม เรื:องโรงแรมที:พกั 
� เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้้องพกัแบบห้องเดี�ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
� กรณมีงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึDนมาก และห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ= 

ในการปรับเปลี:ยน หรือย้ายเมืองเพื:อให้เกดิความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิ:มเติมเรื:องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
� สําหรับนํ� าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเครื� องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนที�โดนเรียกเกบ็เพิ�ม) 

� สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ� าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิf ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที�สัมภาระนํ� าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ชาํระในส่วนที�โดนเรียกเกบ็เพิ�ม) 

� ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดนิทาง) 
1. รายการอาจมกีารเปลี:ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที�พกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
กต็าม (ซึ:งเป็นเหตุการณ์ที:นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร์ เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั ทั�งๆ 
ที�สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที�ท่านเดินทางท่องเที�ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ=ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัDงหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิf ในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เนื�องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธิf ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัDงหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงันี�  
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้เมืองห้าม
เดินทาง 

� กรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี:ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที:ประสงค์จะพํานักระยะสัDนในประเทศญี:ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพื:อการท่องเที:ยว เยี:ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยื:นเอกสารในขัDนตอนการตรวจเข้าเมือง เพื:อยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี:ปุ่น* ดงัต่อไปนีD 

1. ตัxวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. สิ�งที�ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี:ปุ่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี:ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั�น 
3. ในขั�นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูที้�ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัที�จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทัDงหมดก่อนทาํการจอง เพื:อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ=ที:จะเลื:อนการเดนิทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึDน ในกรณทีี:มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิf การเกบ็ค่านํ� ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิf ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั�งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั�งหมด  

7. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั� งหนึ� ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื�องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหรี�  / ปลอดบุหรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูที้�พกั ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั�นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี�ยว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลาในการ
ท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ� งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ� งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั� งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท่้องเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ�าดื�มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที� 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบสันาํเที�ยวญี�ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มิอาจเพิ�ม

เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั�นๆ
เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิf ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


