
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เคาน์เตอร์ 8 
เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 
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23.00 น. เดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี SL 314 บริการอาหารว่างและน้้าดื่มบน
เครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันที่สอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - 
แช่ออนเซ็น 

07.00 น.      ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ  น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้
ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ ท่ีแม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีท้ัง 2 อารมณ์ให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสเสน่ห์ของ
ฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดใน
เอเชีย ขณะท่ีสหประชาชาติท านายว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่ีมีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรอง
จากลาสเวกัส  ชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นท่ี
สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละ
วัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นท่ัว
บริเวณวัด ให้บรรยากาศท่ีแสนรื่นรมย์  

 

 



 

 

ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อท่ีว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมี
ปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู   

 
 

อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพื้นเมืองท่ีร้านค้ากว่า 100 ร้าน
บริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานท่ีท าจากถั่งแดงห่อแป้งข้าว
เหนียวแล้วน าไปปิ้ง หรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ท่ีท าจากกระดาษปั้นเป็นกอ้นและระบาย
ตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตาน าโชค 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมือง
แห่งบ่อน้ าแร่ท่ีเป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองท่ีมีรีสอร์ทน้ าแร่มากท่ีสุดนักท่องเท่ียวสามารถลองแช่น้ าแร่
หลายหลากชนิดได้  น าท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น 
และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเร่ืองของน้ าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบ
แห่งนี้ท่ีเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีงดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอินหมู่บ้านยูฟูอินประกอบไปด้วย



 

 

ร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของท่ีระลึก Handmade น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้น
ชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบ
เขาสเีขียวอันงดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินได้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยือน 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ่อน้้าพุร้อน (JigokuMeguri) หรือบ่อน้้าพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อ
น้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุท่ีเข้มข้น เช่น 
ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อท้ัง 8 
บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกท่ีเห็นกัน น าท่านชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บ่อน้้าแร่สี
เลือด น้ าแร่สีแดงท่ีเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ท่ีน้ าแร่ใสบริสุทธิ์รวมตัวกับแร่ธาตุต่างๆ 
ภายในบ่อท าให้น้ าพุร้อนกลายเป็นสีแดง  



 

 

 
จากนั้นน าท่านชม บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ าพุร้อนชื่อดัง ยูมิ จิ
โกกุ เป็นบ่อน้ าร้อนสีฟ้าเหมือนน้ าทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร ก าเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อ
ตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อนี้แม้น้ าจะร้อนเกินกว่า
จะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน้ าแร่วางจ าหน่ายในร้านขายของท่ีระลึก ให้น าไปละลายน้ าอาบเองท่ีบ้านได้ 
สรรพคุณท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้าในบ่อน้ า
ร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะท าให้รู้สึกสบายเท้า และมีแรงเดินเท่ียวต่อไป ซึ่งให้บริกา รแก่
นักท่องเท่ียวฟรี จะนั่งแช่นานเท่าใดก็ได้ (รวมค่าเข้าชมบ่อน้้าแร่ 2 บ่อ) 

 



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ยูเมะทาวน์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ภายในมีร้านอาหาร ร้านขาย
เครื่องส าอาง  กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ยารักษาโรคซึ่งเป็นท่ีนิยมและ
ร้านค้าปลอดภาษีภายในศูนยก์ารค้านี้อีกด้วย  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
พักที่  BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรอืระดับเดียวกัน 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้้าแร่แล้ว จะท้าให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาร–ิ ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซังคุรุเมะ หรือเรียกย่อๆว่า "วัดนาริตะซัง" ตั้งอยู่ในเมืองคุรุเมะ 
วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 และจุดเด่นของวัดแห่งนี้นั้นก็คือ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ซึ่ง
มีความสูงกว่า 62 เมตร และยังถือเป็นรูปปั้นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่นอีกด้วย  จุดบนหน้าผากของ
องค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น ทาจากแผ่นทองซึ่งเมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร และยังประดับประดา
ไปด้วยเพชร 3 กะรัตกว่า 18 เม็ด ในส่วนของสร้อยคอนั้น ประดับประดาไปด้วยคริสตัลและหยก
จ านวน 56 ชิ้น และเด็กทารกท่ีอุ้มอยู่นั้นก็มีความสูงกว่า 13 เมตร  ภายในรูปปั้นนี้นมีบันไดวนไปสู่
ห้องสังเกตการณ์ ซึ่งคุณสามารถชมทิวทัศน์ของภูเขา Unzen ได้ หรือจะเข้าสู่อุโมงค์ใต้ดินซึ่งเป็นท่ีตั้ง
ของ "พิพิธภัณฑ์นรกและสวรรค์" ก็ได้  นอกจากนี้ท่ีวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์พุทธคยาแบบอินเดีย ซึ่งถือเป็น
หลังแรกในญี่ปุ่นด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในตัวอาคารท่านละ 500 เยน) 

 



 

 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย          จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) 

สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจ าตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอ
โดะ เป็นศาลเจ้าอินาริท่ีใหญ่และส าคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต และ
ศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหนึ่ง
โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่ีใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสี
ส้มแดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้ าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว  
ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นท่ีประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ท่ีประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการ
เก็บเกี่ยว ความส าเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกท้ังศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในฉากละคร 
"กลกิมโมโน" 

 

 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมท่ี โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต  เป็นพื้นท่ีช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ 
มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, 
Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีก



 

 

มากมาย สามารถช้อปป้ิงได้ครบท้ังผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เคร่ืองส าอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย 
 

 
 

** เพ่ือสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระค้่าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านกลับท่ีพัก 
พักที่  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระให้ท่านได้ท่องเท่ียวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่้า (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ง) **  
เชิญท่านเพลิดเพลินกับอิสระช้อปปิ้งตามแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง  
- Canal City Hakata    อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรูปแบบท่ีรวมไว้ในท่ี

เดียว ท้ังโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ท้ังแบรนด์ญี่ปุ่นแท้และ
แบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหาร



 

 

เปิดบริการหลากหลายประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกว่าศูนย์
อาหารท่ีขายเฉพาะราเมงก็ไม่ว่ากัน ใครชอบร้านไหนเลือกได้ตามสะดวก และเป็นอีกแหล่งท่ีมีฮา
กะตะราเมงให้ลองชิมกันด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสถานท่ีถ่ายท าละคร “รักคุณเท่าฟ้า” 

 
- Marinoa City Outlet ช้อปปิ้งมอลล์ริมทะเลแห่งใหญ่นี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองฮากะ

ตะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นแต่ก็มีแบรนด์อินเตอร์บางส่วนนะคะ อย่าง Coach, Gap, 
Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีท้ังท่ีเป็นเอาท์เล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่เน้น
แฟชั่นดีไซน์ ท้ังรองเท้า กระเป๋า เส้ือผ้า ชุดกีฬา นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน ของ
ใช้ส าหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ไว้คอยให้บริการอีก
ด้วย 

 



 

 

- Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใต้ดินสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ท่ี
มีร้านค้าให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจกว่าร้อยร้าน แบ่งเป็นบล็อคๆ ตั้งเรียงรายซ้าย-ขวาตลอด
ทางเดินความยาวกว่า 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดาร้านรวงต่างๆ ตกแต่ งร้านกัน
อย่างน่ารัก ดูดี มีกลิ่นอายสไตล์ยุโรปในยุคศตวรรษท่ี 19  สินค้าส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ท้องถิ่นท่ี
สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง เหมาะกับวัยรุ่นและวัยท างาน โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย 
เคร่ืองประดับ accessories 

- ถนนช้อปปิ้ง Hakata Kawabata ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮากะตะ ท่ีช้อป
ปิ้งท่ีนี่จะเล็กกว่าท่ีอื่น ตลอดท้ังสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน 
สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภทท้ังเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ัว ๆ ไป ทีเด็ด
ของท่ีนี่คือร้านท่ีมีสินค้าจากเต้าหู้ มีท้ังมาสก์เต้าหู้ท่ีขึ้นชื่อของท่ีนี่ และผลิตภัณฑ์น้ าเต้าหู้แท้ๆ 
ของฟุกุโอกะท่ีต้องลอง 
 

 
 

- ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้้า(Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือท่ีเรียกกันว่า
ยาไต(Yatai)เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ โดยท่ัวๆไปร้านแบบยาไตมักจะมีท่ีนั่งได้แค่ 



 

 

6-10 ท่ีนั่งเท่านั้น ซึ่งมักจะขายอาหารท่ีสามารถกินได้เร็วๆแต่อยู่ท้อง ท่ัวท้ังเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่
ประมาณ 150 ร้าน แต่บริเวณท่ีน่าสนใจท่ีสุดจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวของเมือง
ไปแล้ว ก็คือแถวตอนใต้ของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ท่ีอยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมี
ร้านอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 ร้านตลอดทางเดินริมน้ าท่ีได้บรรกาศดี 

 
 
พักที่  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่ห้า ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

 
07.50 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL315 บริการอาหารว่างและน้้าดื่ม

บนเคร่ือง 
11.55 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

**************************** 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 
 

 
ก้าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

26 – 30 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 17,999 8,000 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 17,999 8,000 

24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999 8,000 

04 – 08 กันยายน 2562 19,999 8,000 

06 – 10 กันยายน 2562 19,999 8,000 

11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000 

13 – 17 กันยายน 2562 19,999 8,000 

18 – 22 กันยายน 2562 19,999 8,000 

20 – 24 กันยายน 2562 19,999 8,000 

25 – 29 กันยายน 2562 19,999 8,000 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 



 

 

ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน หักค่าตั๋วเคร่ืองบินออกท่านละ  8,000 บาท 
 
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ้า

ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี

น้้ามันที่ยังมิได้ช้าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช้าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์
จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพ ท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์
จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณใีดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน
ซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง



 

 

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ในกรณีที่วันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด  
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวี
ซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีที่จะ
ช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 
และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราท่ีสูงมาก 



 

 

 


