
              

 

    

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

��.�� น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง ชั�น � ประตูหมายเลข ( สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เคาน์เตอร์ , เพื�อเตรียมตัว
เดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอนิ 

��.�� น. เดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี�ปุ่น โดยเที�ยวบินที� SL 314 บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั�วโมง เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 

 



              

 

    

วนัที�สอง ฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอนิ – บ่อทะเลเดือดจิโกก ุเมกริุ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์  
                        แช่ออนเซ็น 

 
�(.�� น.      ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี� ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อม

ตรวจเช็คสัมภาระ  นาํท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเลก็ๆ ของแดนอาทิตยอุ์ทยั ใครไดไ้ปสัมผสัแลว้จะ
หลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี5 ที�แมจ้ะเต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ�นอายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบเงียบ 
เมืองเล็กๆ แห่งนี5 จึงมีทั5 ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที�ยวไดส้ัมผสัเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ� งเลื�องชื�อจนไดรั้บการจดั
อนัดบัของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที�น่าอยูที่�สุดในเอเชีย ขณะที�สหประชาชาติทาํนายว่าเมืองนี5 เป็น
เมืองที�มีอตัราการเติบโตสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั  ชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วดัชินโตเก่าแก่และมี
ชื�อเสียงที�สุดของจงัหวดัฟุกโุอกะ เป็นที�สถิตของเทพเจา้แห่งความรู้ จึงมีนกัเรียนนิสิต นกัศึกษามากราบไหวข้อ
พร เพื�อการศึกษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดูใบไมผ้ลิภายในวดัมีตน้บ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 6,000 ตน้เจริญเติบโต
อยา่งหนาแน่นทั�วบริเวณวดั ใหบ้รรยากาศที�แสนรื�นรมย ์ 

 

 
 

ดา้นหนา้ศาลเจา้มี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยูบ่นแท่นดว้ยความเชื�อที�ว่า ถา้ลูบหัวววัแลว้จะมีปัญญาดีและมี
สุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจึงพากนัลูบหวัววัตวันี5ดว้ยความเอน็ดู   



              

 

    

 
 

อิสระใหท่้านได ้“ชมและซื5อ” สินคา้ของฝากของที�ระลึกที�เป็นสินคา้พื5นเมืองที�ร้านคา้กว่า 100 ร้านบริเวณหนา้
วดัรวมถึงร้านขนมขึ5นชื�ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที�ทาํจากถั�งแดงห่อแป้งขา้วเหนียวแลว้นาํไปปิ5 ง 
หรือจะเลือกซื5อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที�ทาํจากกระดาษปั5 นเป็นกอน้และระบายตกแต่งเป็นรูปหนา้ คนญี�ปุ่นเชื�อว่า 
เป็นตุก๊ตานาํโชค 

เที�ยง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั5งอยูบ่นชายฝั�งทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อนํ5าแร่ที�
เป็นบ่อโคลน จดัเป็นเมืองที�มีรีสอร์ทนํ5 าแร่มากที�สุดนกัท่องเที�ยวสามารถลองแช่นํ5 าแร่หลายหลากชนิดได ้ นาํ
ท่านเขา้สู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญี�ปุ่น และเมืองนี5 มีชื�อเสียง อีกอยา่งใน
เรื�องของนํ5 าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งนี5 ที�เป็นจุดชมใบไมเ้ปลี�ยนสีที�งดงามอีก
แห่งหนึ�งของหมู่บา้นยฟููอินหมู่บา้นยฟููอินประกอบไปดว้ยร้านคา้ขายของพื5นเมือง ผกัและผลไมส้ด ของที�ระลึก 
Handmade น่ารักๆ มากมายและยงัมีขนมขึ5นชื�ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มนัชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตวัเมืองยุฟุ
อินนั5 นตั5 งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอนังดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินได้กลายเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที�ยวซึ�งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที�นกัท่องเที�ยวนิยมมาเยอืน 



              

 

    

 
 
จากนั5 นนําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ�าพุร้อน (JigokuMeguri) หรือบ่อนํ�าพุร้อนขุมนรกทั�งแปด เป็นบ่อนํ5 าพุร้อน
ธรรมชาติที�เกิดขึ5นภายหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุที�เขม้ขน้ เช่น กาํมะถนั แร่เหล็ก 
โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทั5ง Q บ่อ ก็ตั5งชื�อให้น่ากลวัตาม
ลักษณะภายนอกที� เห็นกัน นําท่านชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บ่อนํ�าแร่สีเลือด นํ5 าแร่สีแดงที� เกิดจากความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติ ที�นํ5 าแร่ใสบริสุทธิR รวมตวักบัแร่ธาตุต่างๆ ภายในบ่อทาํใหน้ํ5 าพรุ้อนกลายเป็นสีแดง  
 

 
 



              

 

    

จากนั5นนาํท่านชมบ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ� งเป็น S ใน Q บ่อนํ5 าพุร้อนชื�อดงั ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อนํ5 า
ร้อนสีฟ้าเหมือนนํ5 าทะเล ดว้ยความลึก STU เมตร กาํเนิดขึ5นหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื�อ S,WUU ปีก่อน มี
ส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควนัสีขาวพวยพุ่งขึ5นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของนํ5 าสูงถึง XQ องศา
เซลเซียส สามารถตม้ไข่ให้สุกได ้บ่อนี5 แมน้ํ5 าจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได ้แต่ก็มีผงนํ5 าแร่วางจาํหน่ายในร้าน
ขายของที�ระลึก ใหน้าํไปละลายนํ5 าอาบเองที�บา้นได ้สรรพคุณทาํใหผ้วิพรรณเปล่งปลั�งและรักษาโรคผวิหนงัได ้
ก่อนออกมาอยา่ลืมไปนั�งแช่เทา้ในบ่อนํ5 าร้อนใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะทาํให้รู้สึกสบายเทา้ และมีแรงเดินเที�ยว
ต่อไป ซึ�งใหบ้ริการแก่นกัท่องเที�ยวฟรี จะนั�งแช่นานเท่าใดกไ็ด ้(รวมค่าเข้าชมบ่อนํ�าแร่ � บ่อ) 
 

 
 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  *** ให้ท่านได้อิ�มอร่อยกับมื�อพิเศษที�มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ�มลองรสชาติปู

พร้อมนํ�าจิ�มรสเด็ด 
พกัที�  BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ�าแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่นํ�าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้
ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึ�น 
 

วนัที�สาม วดันาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ– ช้อปปิ� งโทซุ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ – ฟุคุโอกะ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั5นนาํท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซังคุรุเมะ หรือเรียกย่อๆว่า "วดันาริตะซัง" ตั5งอยู่ในเมืองคุรุเมะ วดัแห่งนี5
ก่อตั5งขึ5นในปี ค.ศ. 1958 และจุดเด่นของวดัแห่งนี5 นั5นก็คือ รูปปั5 นเจา้แม่กวนอิมขนาดใหญ่ซึ� งมีความสูงกว่า 62 



              

 

    

เมตร และยงัถือเป็นรูปปั5 นที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่นอีกดว้ย  จุดบนหนา้ผากขององคเ์จา้แม่กวนอิมนั5น ทาจาก
แผน่ทองซึ�งเมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 30 เซนติเมตร และยงัประดบัประดาไปดว้ยเพชร 3 กะรัตกว่า 18 เมด็ ในส่วน
ของสร้อยคอนั5น ประดบัประดาไปดว้ยคริสตลัและหยกจาํนวน 56 ชิ5น และเด็กทารกที�อุม้อยูน่ั5นกมี็ความสูงกว่า 
13 เมตร  ภายในรูปปั5 นนี5นมีบนัไดวนไปสู่หอ้งสังเกตการณ์ ซึ�งคุณสามารถชมทิวทศัน์ของภูเขา Unzen ได ้หรือ
จะเขา้สู่อุโมงคใ์ตดิ้นซึ�งเป็นที�ตั5งของ "พิพิธภณัฑน์รกและสวรรค"์ กไ็ด ้ นอกจากนี5 ที�วดัแห่งนี5 ยงัมีเจดียพ์ทุธคยา
แบบอินเดีย ซึ�งถือเป็นหลงัแรกในญี�ปุ่นดว้ย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในตัวอาคารท่านละ f�� เยน) 

 

 
 

เที�ยง             บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย          จากนั5นนาํท่านเดินทางสู่เมืองซากะ นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ5นในปี 

1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจาํตระกูลนาเบะชิมะผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริที�
ใหญ่และสําคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจา้คะซะม่าอินาริในอิบาระกิ 
ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมวิวที�สวยงามอีกจุดหนึ� งโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ยามที�ดอกซากุระบาน
สะพรั�ง และช่วงฤดูใบไมร่้วง ที�ใบไมจ้ะเปลี�ยนเป็นสีสม้แดง ส่วนหนา้ศาลเจา้กย็งัมีสะพานสีแดงคู่กบัแม่นํ5 าสาย
เลก็ๆเป็นจุดถ่ายภาพที�สวยงามเลยทีเดียว  ศาลเจา้แห่งนี5 เป็นที�ประทบัของเทพเจา้ศกัดิR สิทธิR  ที�ประชาชนต่างนิยม



              

 

    

ไปสักการะขอพรเกี�ยวกบัการเก็บเกี�ยว ความสําเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั อีกทั5งศาลเจา้แห่งนี5 ยงัเป็น
หนึ�งในฉากละคร "กลกิมโมโน" 

 

 
 
จากนั5นนาํท่านชอ้ปปิ5 งสินคา้แบรนเนมที� โทซุพรีเมี�ยมเอ้าท์เลต็  เป็นพื5นที�ชอ้ปปิ5 งเอา้ทเ์ลต็ขนาดใหญ่ มีร้านคา้
ของแบรนดช์ั5นนาํและแบรนดท์อ้งถิ�นมากกวา่ 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, 
Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื�นๆอีกมากมาย สามารถชอ้ปปิ5 งไดค้รบทั5งผูห้ญิง ผูช้าย 
และเดก็เลก็ ไม่วา่จะเป็นเสื5อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์โดยแต่ละร้านกจ็ะมีโปรโมชั�นส่วนลดมากมาย 
 



              

 

    

 
 

** เพื�อสะดวกในการช้อปปิ� งของท่านอสิระคํ�าตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัที�พกั 
พกัที�  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที�สี� อสิระช้อปปิ� งตามอธัยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระใหท่้านไดท่้องเที�ยวตามอธัยาศยัภายในเมืองฟุกโุอกะ (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
***อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า (เพื�อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ� ง) **  
เชิญท่านเพลิดเพลินกบัอิสระชอ้ปปิ5 งตามแหล่งชอ้ปปิ5 งชื�อดงั  
- Canal City Hakata    อาณาจกัรหรูแห่งการช้อปและความบนัเทิงหลายรูปแบบที�รวมไวใ้นที�เดียว ทั5 ง

โรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั5งแบรนด์ญี�ปุ่นแทแ้ละแบรนด์ต่างประเทศ

รวมกว่า WTU ร้าน ส่วนใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเติมพลงั ก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท 

และบนชั5น T มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกว่าศูนยอ์าหารที�ขายเฉพาะราเมงก็ไม่ว่ากนั ใครชอบ

ร้านไหนเลือกได้ตามสะดวก และเป็นอีกแหล่งที�มีฮากะตะราเมงให้ลองชิมกันด้วย นอกจากนี5 ยงัเป็น

สถานที�ถ่ายทาํละคร “รักคุณเท่าฟ้า” 

-  



              

 

    

 
 

- Marinoa City Outlet ชอ้ปปิ5 งมอลลริ์มทะเลแห่งใหญ่นี5ตั5งอยูท่างทิศตะวนัออกของเมืองฮากะตะ ส่วนใหญ่

จะเป็นแบรนดท์อ้งถิ�นแต่กมี็แบรนดอิ์นเตอร์บางส่วนนะคะ อยา่ง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็

อปจะมีทั5งที�เป็นเอาทเ์ลต็และเป็นช็อปธรรมดา ซึ�งส่วนใหญ่เนน้แฟชั�นดีไซน์ ทั5งรองเทา้ กระเป๋า เสื5อผา้ ชุด

กีฬา นอกจากนี5 ยงัมีเครื�องใชแ้ละของตกแต่งบา้น ของใชส้าํหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี5 ยงัมี

เครื�องเล่นชิงชา้สวรรคไ์วค้อยใหบ้ริการอีกดว้ย 

- Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใตดิ้นสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ5 งใหญ่ที�มีร้านคา้ให้

เลือกชอ้ปกนัอย่างจุใจกว่าร้อยร้าน แบ่งเป็นบล็อคๆ ตั5งเรียงรายซ้าย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกว่า �UU 

เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดาร้านรวงต่างๆ ตกแต่งร้านกนัอยา่งน่ารัก ดูดี มีกลิ�นอายสไตลย์โุรปใน

ยคุศตวรรษที� SX  สินคา้ส่วนใหญ่เป็นแบรนดท์อ้งถิ�นที�สร้างสรรคขึ์5นมาเอง เหมาะกบัวยัรุ่นและวยัทาํงาน 

โดยเฉพาะเสื5อผา้แฟชั�น เครื�องแต่งกาย เครื�องประดบั accessories 

 



              

 

    

 
 

- ถนนช้อปปิ� ง Hakata Kawabata ถนนชอ้ปปิ5 งแบบมุงหลงัคาที�เก่าแก่ที�สุดของฮากะตะ ที�ชอ้ปปิ5 งที�นี�จะเลก็

กว่าที�อื�น ตลอดทั5งสองขา้งทางเดินยาว �UU เมตร เตม็ไปดว้ยร้านคา้กว่าร้อยร้าน สินคา้ก็มีเลือกซื5อมากมาย

ประเภททั5งเสื5อผา้ ของกิน ของใช ้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ทั�ว ๆ ไป ทีเด็ดของที�นี�คือร้านที�มีสินคา้จากเตา้หู ้

มีทั5งมาสกเ์ตา้หูที้�ขึ5นชื�อของที�นี� และผลิตภณัฑน์ํ5 าเตา้หูแ้ท้ๆ  ของฟุกโุอกะที�ตอ้งลอง 

 

 



              

 

    

 
- ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่นํ�า(Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือที� เรียกกันว่ายาไต

(Yatai)เป็นหนึ� งในของขึ5นชื�อของเมืองฟุกุโอกะ โดยทั�วๆไปร้านแบบยาไตมกัจะมีที�นั�งไดแ้ค่ 6-10 ที�นั�ง

เท่านั5น ซึ� งมกัจะขายอาหารที�สามารถกินไดเ้ร็วๆแต่อยูท่อ้ง ทั�วทั5งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 ร้าน 

แต่บริเวณที�น่าสนใจที�สุดจนปัจจุบนักลายเป็นหนึ�งในแหล่งท่องเที�ยวของเมืองไปแลว้ กคื็อแถวตอนใตข้อง

เกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ที�อยูก่ลางเมืองฟูกโุอกะ เพราะจะมีร้านอาหารแบบยาไตรวมกนัอยูป่ระมาณ 10 

ร้านตลอดทางเดินริมนํ5าที�ไดบ้รรกาศดี 

 
 
พกัที�  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที�ห้า ฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ 

 
�(.f� น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยไลออ้น แอร์ เที�ยวบินที� SL315 บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
zz.ff น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั5 งก่อนทาํการ 



              

 

    

ออกตั�วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใช้บริการ *** 

อตัราค่าบริการ 
 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
�-� ท่าน 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

18 – 22 เมษายน �f|� ��,}}} ,,���  

19 – �� เมษายน �f|� ��,}}} ,,��� 

20 – �� เมษายน �f|� ��,}}} ,,��� 

11 – zf พฤษภาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

15 – z} พฤษภาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

16 – �� พฤษภาคม �f|� �f,}}} ,,��� 

22 – �| พฤษภาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

23 – �( พฤษภาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

24 – �, พฤษภาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

25 – �} พฤษภาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

�} พ.ค. – �� มิ.ย. �f|� �z,}}} ,,��� 

�� พ.ค. – �� มิ.ย. �f|� �z,}}} ,,��� 

05 – �} มิถุนายน �f|� �z,}}} ,,��� 

z� – z| มิถุนายน �f|� �z,}}} ,,��� 

19 – �� มิถุนายน �f|� �z,}}} ,,��� 

26 – �� มิถุนายน �f|� �z,}}} ,,��� 

03 – �( กรกฎาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

10 – z� กรกฎาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

24 – �, กรกฎาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

�z ก.ค. – �� ส.ค. �f|� ��,}}} ,,��� 

07 – zz สิงหาคม �f|� ��,}}} ,,��� 



              

 

    

21 – �f สิงหาคม �f|� ��,}}} ,,��� 

�, ส.ค. – �z ก.ย. �f|� ��,}}} ,,��� 

04 – �, กนัยายน �f|� �1,}}} ,,��� 

06 – z� กนัยายน �f|� ��,}}} ,,��� 

11 – zf กนัยายน �f|� ��,}}} ,,��� 

13 – z( กนัยายน �f|� ��,}}} ,,��� 

18 – �� กนัยายน �f|� ��,}}} ,,��� 

20 – �� กนัยายน �f|� ��,}}} ,,��� 

25 – �} กนัยายน �f|� ��,}}} ,,��� 

�( ก.ย. – �z ต.ค. �f|� ��,}}} ,,��� 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ � ปี z�,��� บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ�น 

ท่านละ z,5�� บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมตั�วเครื�องบิน หักค่าตั�วเครื�องบินออกท่านละ  ,,��� บาท 

 
การเดินทางในแต่ละครั�งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน �� ท่านขึ�นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ใน
การเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ z�,���.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการคืนมัดจําทั�งหมด เนื�องจากทาง
บริษัทฯ ได้ชําระค่าตั�วเครื�องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที�เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํ�ามันที�ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ 
กรุณาชําระ �z วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ z. ตั�วเมื�อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั%นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั%นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี% 

1. ต ั1วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ%นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



              

 

    

 
อตัราค่าบริการนี�รวม 
� ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� ค่านํ5 าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน �U กก. � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ W ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื5อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ S,UUU,UUU บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนัก
ระยะสั5นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน ST วนั) **ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ S,�UU บาท** 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
� ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ�น ท่านละ z,f�� บาท /ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนัก
ระยะสั5นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน ST วนั) 
เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั5งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั5นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี5  วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�

รัฐบาลประกาศในปีนั5นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดินทาง 



              

 

    

1. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอย่างใดอย่างหนึ� งเพื�อแจง้ยกเลิก

การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�  (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษทัอย่างใดอย่างหนึ� งเพื�อทาํเรื� องขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี5  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง �U วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ ในกรณทีี�วนัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ ST วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั5งหมด  

ทั5 งนี5  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวให้แก่
นกัท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื5อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั5งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี5  วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�

รัฐบาลประกาศในปีนั5นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิR ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัร์นี5สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั5น 

2. ทวัร์นี5 เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั5งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั5งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิR ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ ST ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย � วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย SU วนั

ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี

นกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



              

 

    

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิR ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้าชื�อ เลขที�

หนงัสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิR ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั5งนี5  บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิR ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ5นของนกัท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี5 คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั5น ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิR ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ5น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�ว

เครื�องบิน ค่าภาษีเชื5อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั5น  

 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
z. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ5นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน SUU มิลลิลิตรต่อชิ5น และรวมกนัทุก
ชิ5นไม่เกิน S,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ� งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ S ใบเท่านั5น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั5น  
�. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั5น  
�. ประเทศญี�ปุ่น มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื5อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เนื5อสัตว ์ไส้
กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี5  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก 

  
 
 
 


