
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทยไลออน แอร เคานเตอร 8 เพื่อเตรียม

ตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
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23.00 น. เดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ SL 314  (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันที่สอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เบปปุ – หมูบานยูฟูอิน – บอทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟตขาปูยักษ  

                        แชออนเซ็น 

 

07.00 น.      เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุนดินแดนอาทิตยอุทัย ... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอม

ตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู “เมืองเบปปุ” ต้ังอยูบนชายฝงทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอ

นํ้าแรที่เปนบอโคลน จัดเปนเมืองที่มีรีสอรทนํ้าแรมากที่สุดนักทองเที่ยวสามารถลองแชนํ้าแรหลายหลากชนิดได 

“ศาลเจาดาไซฟุ” วัดชินโตเกาแกและมีช่ือเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เปนที่สถิตของเทพเจาแหงความรู จึงมี

นักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหวข อพร เพ่ือการศึกษาไมเวนแตละวัน ในฤดูใบไมผลิภายในวัดมีตนบวยนานา

พันธมากกวา 6,000 ตนเจริญเติบโตอยางหนาแนนทั่วบริเวณวัด ใหบรรยากาศที่แสนรื่นรมย  

 

 
 

ดานหนาศาลเจามี รูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝาอยูบน

แทนดวยความเช่ือที่วา ถาลูบหัววัวแลวจะมีปญญาดีและ

มีสุขภาพแข็งแรง ใครตอใครจึงพากันลูบหัววัวตัวน้ีดวย



 

 

 

 

ความเอ็นดู  อิสระใหทานได “ชมและซื้อ” สินคาของฝากของที่ระลึกที่เปนสินคาพ้ืนเมืองที่รานคากวา 100 ราน

บริเวณหนาวัดรวมถึงรานขนมขึ้นช่ืออยาง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทําจากถั่งแดงหอแปงขาวเหนียวแลว

นําไปปง หรือจะเลือกซื้อ ตุกตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทําจากกระดาษปนเปนกอนและระบายตกแตงเปนรูปหนา คน

ญี่ปุนเช่ือวา เปนตุกตานําโชค  

 นําทานเขาสู หมูบานยุฟุอิน เปนตนแบบของหมูบาน OTOP ของประเทศ

ญี่ปุน และเมืองน้ีมีช่ือเสียง อีกอยางในเรื่องของนํ้าพุรอน ภายในเมืองมี

ทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแหงน้ีที่เปนจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามอีก

แหงหน่ึงของหมูบานยูฟูอินหมูบานยูฟูอินประกอบไปดวยรานคาขายของ

พ้ืนเมือง ผักและผลไมสด ของที่ระลึก Handmade นารักๆ มากมายและยังมี

ขนมขึ้นช่ืออยาง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปงทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินน้ันต้ังอยูทามกลางธรรมชาติในหุบเขาสี

เขียวอันงดงาม ปจจุบันเมืองยุฟุอินไดกลายเปนเมืองแหงการทองเที่ยวซึ่งเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่

นักทองเที่ยวนิยมมาเยือน 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย  นําทานเดินทางสู บอน้ําพุรอน (JigokuMeguri) หรือ บอน้ําพุรอนขุมนรกทั้งแปด เปนบอนํ้าพุรอนธรรมชาติที่

เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแรธาตุที่เขมขน เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม 

คารบอเนต เรเดียม เปนตน และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ต้ังช่ือใหนากลัวตามลักษณะ

ภายนอกที่เห็นกัน ทานจะไดพบกับบอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเปน 1 ใน 8 บอนํ้าพุรอนช่ือดังของ

เมืองเบปปุ เปนบอที่นักทองเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเปนนรกนอยกวาแหงอ่ืน ต้ังแต

ทางเขาเราจะเห็นควันขาวพวยพุงแทรกกอนหินใหญขึ้นมาเสียงดังฟูๆๆ อยูตลอดเวลา เมื่อเดินเขาไปใกลๆ จะรูสึก

ไดถึงความรอนที่พุงขึ้นมาจากใตธรณี  

 
กอนที่จะเขาไปชมบอทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวกอนได ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญมากจนเด็กตัวเล็กๆ 

สามารถลงไปน่ังได ยูมิ จิโกกุ เปนบอนํ้ารอน สีฟาเหมือนนํ้าทะเล ดวยความลึก 150 เมตร กําเนิดขึ้นหลังจากการ



 

 

 

 

ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปกอนมีสวนประกอบของแรโคบอลต ควันสีขาวพวยพุงขึ้นมารอบๆ บอตลอดเวลา 

อุณหภูมิของนํ้าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตมไขใหสุกได บอน้ีแมนํ้าจะรอนเกินกวาจะลงไปแชได แตก็มีผง

นํ้าแร วางจําหนายในรานขายของที่ระลึก ใหนําไปละลายนํ้าอาบเองที่บานได สรรพคุณทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง

และรักษาโรคผิวหนังได กอนออกมาอยาลืมไปน่ังแชเทาในบอนํ้ารอนใตศาลา (ออนเซ็นเทา) จะทําใหรูสึกสบาย

เทา และมีแรงเดินเที่ยวตอไป ซึ่งใหบริการแกนักทองเที่ยวฟรี จะน่ังแชนานเทาใดก็ได (รวมคาเขาชมบอน้ําแร 2 

บอ) 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  *** ใหทานไดอ่ิมอรอยกับม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติ

ปูพรอมน้ําจ้ิมรสเด็ด 

พักที่  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให

ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วันที่สาม โทซุพรีเม่ียมเอาทเล็ต – ศาลเจายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชอปปงสินคาแบรนเนมที่ โทซุพรีเม่ียมเอาทเล็ต  เปนพ้ืนที่ชอปปงเอาทเล็ตขนาดใหญ มีรานคา

ของแบรนดช้ันนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน เชน Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, 

Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย สามารถชอปปงไดครบทั้งผูหญิง ผูชาย 

และเด็กเล็ก ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค โดยแตละรานก็จะมีโปรโมช่ันสวนลดมากมาย 

 



 

 

 

 

 
 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซากะ นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ สรางขึ้นในป 1688 เปนศาลเจานิกาย

ชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เปนศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเปนอันดับ 

3 รองมาจาก ศาลเจาฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจาคะซะมาอินาริในอิบาระกิ ดานบนของตัวศาลเจา ก็เปนจุด

ชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และชวงฤดูใบไมรวง ที่ใบไมจะ

เปลี่ยนเปนสีสมแดง สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมนํ้าสายเล็กๆเปนจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว  

ศาลเจาแหงน้ีเปนที่ประทับของเทพเจาศักด์ิสิทธ์ิ ที่ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว 

ความสําเร็จดานธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทั้งศาลเจาแหงน้ียังเปนหน่ึงในฉากละคร "กลกิมโมโน" 

 

 



 

 

 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู “เมืองนางาซากิ”  เพ่ือเดินทางสู ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ทานสามารถเดินเลนและชม

บรรยากาศสถาปตยกรรม สิ่งปลูกสราง เชน บานเรือน ศาลเจา วัด ซุมประตูตางๆ และอาหารรสชาติพิเศษที่มี

ความผสมผสานระหวางจีนและญี่ปุนที่ผสมผสานกันอยางลงตัว คุณจะพบไดที่นางาซากิที่เดียวเทาน้ัน อาหารขึ้น

ช่ือประจําเมืองน้ี คือ ซารา อุดง (SARA UDON) ราดหนาญี่ปุน เปนเมนูเสนสูตรผสมพิเศษระหวางจีนและญี่ปุน 

และอาหารที่ขึ้นช่ืออีกอยางหน่ึงคือ จัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสหมูรอนๆที่มีช่ือเรียกวา KAKUNI-MAN 

รานอาหารยานน้ีจะเปดบริการถึงเวลา 21.00 น. 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่ ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวต้ีฟรี –  ชอปปงยานเทนจิน 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ” เพ่ือยอนรําลึกถึงครั้งที่กองทัพสหรัฐฯ “ทิ้งระเบิดป

รมณู” ที่เมืองนางาซากิ ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลือไวเพียงความ

โศกเศรา และซากสิ่งกอสรางที่ปรักหักพังยังคงอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดระลึกถึง ซึ่งนับวาเปนเหตุการณที่

กอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวงตอประเทศญี่ปุน และเปนสิ่งที่ทําใหคนญี่ปุนปลูกฝงใหเปนมีความเปน

ชาตินิยม ขยันและอดทนรุนตอรุน (ไมรวมคาเขาชมพิพิธภัณฑ 200 เยน/ทาน) จากน้ันนําทานเขาชม สวน

สันติภาพนางาซากิ ที่สรางขึ้นเพ่ือเปนที่ระลึกถึงเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกวา “สงครามมหาเอเชีย

บูรพา” ภายในมีอนุสาวรียที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงความโหดราย ของสงครามที่ผานมาและการมองใหเห็นถึง

สันติภาพในอนาคตซึ่งจะเปนที่มาแหงความสงบรมรื่นตอไป ทานจะไดพบกับอนุสาวรียขนาดใหญต้ังตระหงาน 

เปนรูปปนผูชาย มือขวาช้ีขึ้นไปบนฟา สื่อถึงการเตือนใหเห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนขางซายขนานไป

ตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก  

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ซึ่งมี



 

 

 

 

สินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถ

ซื้อในเมืองอ่ืนของประเทศญี่ปุนไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทาน้ันอิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย  จากน้ันนํา

ทานเดินทางสู “เทนจิน  ชอปปงมอลล” ยานชอปปงที่มีช่ือเสียงของฟุคุโอกะ ใหทานไดชอปปงหางสรรพสินคา

ใหญๆมากมาย ทั้งหางอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งรานคาใตดินมากมาย “ชมและซื้อ” สินคามากมาย อาทิเชน 

เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป, MP-3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา และ

เครื่องสําอาง เปนตน ในราคานาพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในยานน้ีถูกจัดใหมีการแสดงดนตรีผลงานทาง

ศิลปะของศิลปนสมัครเลนในชวงของวันหยุดสุดสัปดาห อีกทั้งรานคารถเข็นหรือ “ยะไต”   รานอาหารริมทาง

ราคายอมเยาเปนที่นิยมของชาวญี่ปุน ทั้งรานราเมน หรือรานสาเกเล็ก ๆ ที่เปดใหบริการต้ังแตหัวค่ําจนถึง ตี 2 ซึ่ง

จะมีลูกคาแวะเวียนมาใชบริการอยางตอเน่ือง ** เพื่อสะดวกในการชอปปงของทานอิสระค่ําตามอัธยาศัย** 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่  KARATSU ROYAL HOTEL/ CHISUN INN TOSU หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

 

นําทานสู สนามบินฟุกุโอกะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

07.50 น.    เหินฟาสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยไลออน แอร เที่ยวบินที่ SL315 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 

11.55 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการ 

ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ชบริการ *** 

 

อัตราคาบรกิาร 

 

กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 
พักเด่ียวเพิ่ม 

ราคาจอยแลนดไม

รวมต๋ัวเครื่องบิน 

04 – 08 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 15,999 

05 – 09 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 15,999 

09 – 13 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 



 

 

 

 

10 – 14  ตุลาคม 2562 27,999 8,000 19,999 

16 – 20  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

17 – 21  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

18 – 22  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

19 – 23  ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

20 – 24   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

23 – 27   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

24 – 28   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

25 – 29   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

26 – 30  ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขบัรถ และไกดนําเที่ยว ทานละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอทาน*** 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่

เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซา

เพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก

รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยว ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ 

ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1   ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว    

2.2   ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3   ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

2 การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

3 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

4.1 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 

4.2 ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

4.3 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม

เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4.4     ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท

พรอมการชําระเงินมัดจํา 



 

 

 

 

4.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน

ใหญเปนสําคัญ 

4.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

4.7 อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา

ภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

4.8 มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุก

ช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส

กรอกฯ เพ่ือเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


