
 

 

 

 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 7 สายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เคานเ์ตอร ์8  เพือ่เตรยีม

ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
23.00 น. เดนิทางสู ่ สนามบนิฟกุโุอกะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที่  SL 314 บรกิารอาหารวา่งและนํา้ดืม่บนเครือ่ง  (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง ฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– เบปปุ – หมูบ่า้นยฟูอูนิ – บอ่ทะเลเดอืดจโิกก ุเมกรุ ิ- ยเูมะ ทาวน ์- แชอ่อนเซ็น 

 

07.00 น.      ถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั  ... ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็
สมัภาระ  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง  “ฟกุโุอกะ” เมอืงเล็กๆ ของแดนอาทติยอ์ทุยั  ใครไดไ้ปสมัผัสแลว้จะหลงใหลเสน่ห์

ของเมอืงนีท้ีแ่มจ้ะเต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าแตก็่แฝงกลิน่อายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบเงยีบ เมอืงเล็กๆ แหง่นีจ้งึมี
ทัง้ 2 อารมณ์ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสเสน่หข์องฟกูโูอกะ  ซึง่เลือ่งชือ่จนไดรั้บการจัดอนัดบัของนติยสาร  ASIA 

Week ใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในเอเชยี ขณะทีส่หประชาชาตทํิานายวา่เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีม่อีตัราการเตบิโตสงูเป็น
อนัดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั   ชม “ศาลเจา้ดาไซฟุ ” วดัชนิโตเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุของจังหวดัฟกุโุอกะ 

เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แหง่ความรู ้  จงึมนัีกเรยีนนสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพือ่การศกึษาไมเ่วน้แตล่ะวนั ในฤดู

ใบไมผ้ลภิายในวดัมตีน้บว๊ยนานาพันธม์ากกวา่ 6,000 ตน้เจรญิเตบิโตอยา่งหนาแน่นทัว่บรเิวณวดั ใหบ้รรยากาศทีแ่สน
รืน่รมย ์ 

 

 
 

ดา้นหนา้ศาลเจา้ม ี รูปหลอ่ววัเทพเจา้  นอนเฝ้าอยูบ่นแทน่ดว้ยความเชือ่ทีว่า่ ถา้ลบูหัวววัแลว้จะมปัีญญาดแีละมี
สขุภาพแข็งแรง ใครตอ่ใครจงึพากนัลบูหัวววัตวันีด้ว้ยความเอ็นด ู  

 
 

 

 
 

 



 
 

อสิระใหท้า่นได ้  “ชมและซือ้ ” สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีร่า้นคา้กวา่  100 รา้นบรเิวณหนา้วดั
รวมถงึรา้นขนมขึน้ชือ่อยา่ง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานทีทํ่าจากถั่งแดงหอ่แป้งขา้วเหนยีวแลว้นําไปป้ิง หรอืจะเลอืก

ซือ้ ตุก๊ตาฮากะ ฮารโิกะ ทีทํ่าจากกระดาษปัน้เป็นกอน้และระบายตกแตง่เป็นรูปหนา้ คนญีปุ่่ นเชือ่วา่ เป็นตุก๊ตานําโชค 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู่  “เมอืงเบปปุ” ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแหง่บอ่น้ําแร่ทีเ่ป็น

บอ่โคลน จัดเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น้ําแร่มากทีส่ดุนักทอ่งเทีย่วสามารถลองแชน้ํ่าแร่หลายหลากชนดิได ้ นําทา่นเขา้สู ่
หมูบ่า้นยฟุอุนิ เป็นตน้แบบของหมูบ่า้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น และเมอืงนีม้ชี ือ่เสยีง อกีอยา่งในเรือ่งของน้ําพุรอ้น 

ภายในเมอืงมทีะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแหง่นีท้ีเ่ป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามอกีแหง่หนึง่ของหมูบ่า้นยฟูู
อนิหมูบ่า้นยฟูอูนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพืน้เมอืง ผักและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ Handmade น่ารักๆ มากมาย

และยังมขีนมขึน้ชือ่อยา่ง "โคร็อกเกะ" (มันชบุเกล็ดขนมปังทอด) โดยตวัเมอืงยฟุอุนินัน้ตัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตใิน

หบุเขาสเีขยีวอนังดงาม ปัจจบุนัเมอืงยฟุอุนิไดก้ลายเป็นเมอืงแหง่การทอ่งเทีย่วซึง่เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมที่
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาเยอืน 



 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ บอ่นํา้พรุอ้น ( JigokuMeguri) หรอืบอ่นํา้พรุอ้นขมุนรกท ัง้แปด  เป็นบอ่น้ําพุรอ้น

ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตทุีเ่ขม้ขน้ เชน่ กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดยีม 

คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอกที่
เห็นกนั นําทา่นชม ชโินอเิกะ จโิกก ุหรอื บอ่นํา้แรส่เีลอืด น้ําแร่สแีดงทีเ่กดิจากความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีน้ํ่าแร่

ใสบรสิทุธิร์วมตวักบัแร่ธาตตุา่งๆ ภายในบอ่ทําใหน้ํ้าพุรอ้นกลายเป็นสแีดง  



 
 

จากนัน้นําทา่นชม บอ่ทะเลเดอืด ยมู-ิจโิกกุ  (UmiJigoku) ซึง่เป็น 1 ใน 8 บอ่น้ําพุรอ้นชือ่ดงั  ยมู ิจโิกกุ เป็นบอ่น้ํา

รอ้นสฟ้ีาเหมอืนน้ําทะเล ดว้ยความลกึ 150 เมตร กําเนดิขึน้หลงัจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ 1,200 ปีกอ่น  มี
สว่นประกอบของแร่โคบอลต ์ควนัสขีาวพวยพุ่งขึน้มารอบๆ บอ่ตลอดเวลา อณุหภมูขิองน้ําสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส 

สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้บอ่นีแ้มน้ํ้าจะรอ้นเกนิกวา่จะลงไปแชไ่ด ้แตก็่มผีงน้ําแร่วางจําหน่ายในรา้นขายของทีร่ะลกึ ให ้
นําไปละลายน้ําอาบเองทีบ่า้นได ้สรรพคณุทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง่และรักษาโรคผวิหนังได ้ กอ่นออกมาอยา่ลมืไปน่ัง

แชเ่ทา้ในบอ่น้ํารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะทําใหรู้ส้กึสบายเทา้ และมแีรงเดนิเทีย่วตอ่ไป ซึง่ใหบ้รกิารแก่
นักทอ่งเทีย่วฟร ีจะน่ังแชน่านเทา่ใดก็ได ้(รวมคา่เขา้ชมบอ่นํา้แร ่2 บอ่) 

 

 
 

 



จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยเูมะทาวน ์ซึง่เป็นศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ภายในมรีา้นอาหาร รา้นขายเครือ่งสาํอาง  กระเป๋า 
เสือ้ผา้ รองเทา้ รวมไปถงึผลติภัณฑเ์วชสาํอาง ยารักษาโรคซึง่เป็นทีน่ยิมและรา้นคา้ปลอดภาษีภายในศนูยก์ารคา้นีอ้กี

ดว้ย  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั                

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ย
ใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม วดันารติะซงัครุุเมะ - ซากะ - ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร–ิ ชอ้ปป้ิงโทซุ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ต – ฟคุโุอกะ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซงัครุุเมะ  หรอืเรยีกยอ่ๆวา่ "วดันารติะซงั" ตัง้อยูใ่นเมอืงครุุเมะ วดัแหง่นีก้อ่ตัง้ขึน้
ในปี ค.ศ. 1958 และจดุเดน่ของวดัแหง่นี้ นัน้ก็คอื รูปปัน้เจา้แมก่วนอมิขนาดใหญซ่ึง่มคีวามสงูกวา่ 62 เมตร และยังถอื

เป็นรูปปัน้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย  จดุบนหนา้ผากขององคเ์จา้แมก่วนอมินัน้ ทาจากแผน่ทองซึง่เมเีสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 30 เซนตเิมตร และยังประดบัประดาไปดว้ยเพชร 3 กะรัตกวา่ 18 เม็ด ในสว่นของสรอ้ยคอนัน้ ประดบัประดา

ไปดว้ยครสิตลัและหยกจํานวน 56 ช ิน้ และเด็กทารกทีอุ่ม้อยูนั่น้ก็มคีวามสงูกวา่ 13 เมตร  ภายในรูปปัน้นีน้มบีนัไดวน
ไปสูห่อ้งสงัเกตการณ์ ซึง่คณุสามารถชมทวิทศันข์องภเูขา Unzen ได ้หรอืจะเขา้สูอ่โุมงคใ์ตด้นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของ 

"พพิธิภัณฑน์รกและสวรรค"์ ก็ได ้ นอกจากนีท้ีว่ดัแหง่นียั้งมเีจดยีพ์ุทธคยาแบบอนิเดยี ซึง่ถอืเป็นหลงัแรกในญีปุ่่ นดว้ย  

(ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในตวัอาคารทา่นละ 500 เยน) 
 

  
 

เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย          จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงซากะ  นําทา่นเดนิทางสู่  ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ (Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี 

1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโต ประจําตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่

และสาํคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิารใินเกยีวโต  และศาลเจา้คะซะมา่อนิารใินอบิาระกิ  ดา้นบนของตวั
ศาลเจา้ ก็เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีจดุหนึง่โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากรุะบานสะพร่ัง และชว่งฤดใูบไม ้

ร่วง ทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดง สว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคูก่บัแมน้ํ่าสายเล็กๆเป็นจดุถา่ยภาพทีส่วยงาม
เลยทเีดยีว   ศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีป่ระทบัของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนตา่งนยิมไปสกัการะขอพรเกีย่วกบัการเก็บ

เกีย่ว ความสาํเร็จดา้นธรุกจิ และความปลอดภัย อกีทัง้ศาลเจา้แหง่นียั้งเป็นหนึง่ในฉากละคร "กลกมิโมโน" 
 



 
 

 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต  เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ของ

แบรนดช์ัน้นําและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, 
Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆอกีมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก 

ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสาํอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย  

 

 
 

** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่นอสิระคํา่ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นกลบัทีพั่ก 



พกัที ่ ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระใหท้า่นไดท้อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัภายในเมอืงฟกุโุอกะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ (เพือ่ไมร่บกวนเวลาการชอ้ปป้ิง) **  
เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัอสิระชอ้ปป้ิงตามแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั  

- Canal City Hakata    อาณาจักรหรูแหง่การชอ้ปและความบนัเทงิหลายรูปแบบทีร่วมไวใ้นทีเ่ดยีว ทัง้โรงหนัง , 
game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้แบรนดญ์ีปุ่่ นแทแ้ละแบรนดต์า่งประเทศรวมกวา่ 250 รา้น 

สว่นใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเตมิพลงั ก็มรีา้นอาหารเปิดบรกิารหลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 ม ี Ramen 

Stadium หรอืบางคนจะเรยีกวา่ศนูยอ์าหารทีข่ายเฉพาะราเมงก็ไมว่า่กนั ใครชอบรา้นไหนเลอืกไดต้ามสะดวก และ
เป็นอกีแหลง่ทีม่ฮีากะตะราเมงใหล้องชมิกนัดว้ย นอกจากนียั้งเป็นสถานทีถ่า่ยทําละคร “รักคณุเทา่ฟ้า” 

 
 

- Marinoa City Outlet ชอ้ปป้ิงมอลลร์มิทะเลแหง่ใหญน่ีต้ัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของเมอืงฮากะตะ สว่นใหญจ่ะ
เป็นแบรนดท์อ้งถิน่แตก็่มแีบรนดอ์นิเตอรบ์างสว่นนะคะ อยา่ง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ชอ็ปจะมี

ทัง้ทีเ่ป็นเอาทเ์ล็ตและเป็นชอ็ปธรรมดา ซึง่สว่นใหญเ่นน้แฟชัน่ดไีซน ์ทัง้รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ ชดุกฬีา 

นอกจากนียั้งมเีครือ่งใชแ้ละของตกแตง่บา้น ของใชส้าํหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนีย้ังมเีครือ่งเลน่
ชงิชา้สวรรคไ์วค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย 

 

 
 



- Tenjin Underground Shopping Mall อยูใ่ตด้นิสถาน ีTenjin ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญท่ีม่รีา้นคา้ให ้
เลอืกชอ้ปกนัอยา่งจใุจกวา่รอ้ยรา้น แบง่เป็นบล็อคๆ ตัง้เรยีงรายซา้ย-ขวาตลอดทางเดนิความยาวกวา่ 600 เมตร 

บรรยากาศโดยรวมและบรรดารา้นรวงตา่งๆ ตกแตง่รา้นกนัอยา่งน่ารัก ดดู ีมกีลิน่อายสไตลย์โุรปในยคุศตวรรษที ่

19  สนิคา้สว่นใหญเ่ป็นแบรนดท์อ้งถิน่ทีส่รา้งสรรคข์ึน้มาเอง เหมาะกบัวยัรุ่นและวยัทํางาน โดยเฉพาะเสือ้ผา้
แฟชัน่ เครือ่งแตง่กาย เครือ่งประดบั accessories 

 
- ถนนชอ้ปป้ิง Hakata Kawabata ถนนชอ้ปป้ิงแบบมงุหลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮากะตะ ทีช่อ้ปป้ิงทีน่ีจ่ะเล็ก

กวา่ทีอ่ ืน่ ตลอดทัง้สองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่รอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซือ้มากมาย
ประเภททัง้เสือ้ผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ทัว่ ๆ ไป ทเีด็ดของทีน่ีค่อืรา้นทีม่สีนิคา้จากเตา้หู ้มทีัง้

มาสกเ์ตา้หูท้ีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี ่และผลติภัณฑน้ํ์าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะทีต่อ้งลอง 

 

 
 

- ยา่นซุม้ขายอาหารสไตลย์าไตรมิแมนํ่า้( Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ยาไต
(Yatai)เป็นหนึง่ในของขึน้ชือ่ของเมอืงฟกุโุอกะ โดยทัว่ๆไปรา้นแบบยาไตมักจะมทีีน่ั่งไดแ้ค ่ 6-10 ทีน่ั่งเทา่นัน้ ซึง่

มักจะขายอาหารทีส่ามารถกนิไดเ้ร็วๆแตอ่ยูท่อ้ง ทัว่ทัง้เมอืงฟกูโุอกะจะมอียูป่ระมาณ 150 รา้น แตบ่รเิวณที่

น่าสนใจทีส่ดุจนปัจจบุนักลายเป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงไปแลว้ ก็คอืแถวตอนใตข้องเกาะนาคาสุ
(Nakasu Island)ทีอ่ยูก่ลางเมอืงฟกูโุอกะ เพราะจะมรีา้นอาหารแบบยาไตรวมกนัอยูป่ระมาณ 10 รา้นตลอด

ทางเดนิรมิน้ําทีไ่ดบ้รรกาศด ี



 
 

พกัที ่ ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ ฟกุโุอกะ – กรุงเทพฯ 

 
07.50 น.     เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิไทยไลออ้น แอร ์ เทีย่วบนิที ่SL315 บรกิารอาหารวา่งและนํา้ดืม่บนเครือ่ง 

11.55 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ  

ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 08 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

06 – 10 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

11 – 15 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

13 – 17 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

18 – 22 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

20 – 24 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

25 – 29 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท  

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิออกทา่นละ  8,000 บาท 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด  

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

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

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่น
ละ 1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที่

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น



การเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

  

 

 


