
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D 

เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านข้ันตอนการเช็คอิน 

วันที่สอง ฟุกุโอกะ –เบปปุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟ

เฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น 

 

01.00 น. เดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 648 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชั่วโมง) 

 

 

 

 

 

08.00 น.     ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า 

เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ต้ังอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของ

เกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้้าแร่ที่ เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้้าแร่มากที่สุด

นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้้าแร่หลายหลากชนิดได้ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมี

ชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษา

มากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์

มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ 

ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้ว

จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู  อิสระให้

ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้าน



 

 

 

 

 

 

บริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมข้ึนช่ืออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ท้าจากถั่งแดงห่อแป้ง

ข้าวเหนียวแล้วน้าไปปิ้ง หรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ท้าจากกระดาษปั้นเป็นก้อน

และระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญี่ปุ่นเช่ือว่า เป็นตุ๊กตาน้าโชค  

 

 

 

 

 

 

 น้าท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มี

ชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน้้าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งนี้ที่

เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอินหมู่บ้านยูฟูอินประกอบไปด้วย

ร้านค้าขายของพ้ืนเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก Handmade น่ารักๆ มากมายและยังมี

ขนมขึ้นช่ืออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นต้ังอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินได้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่ง

เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน 

 

 

 

 

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ บ่อน้้าพุร้อน (JigokuMeguri) หรือ บ่อน้้าพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อ

น้้าพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่

เข้มข้น เช่น ก้ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไป

อาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ต้ังชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน ท่านจะได้พบกับ          

บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้้าพุร้อนชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็น

บ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น  ต้ังแต่



 

 

 

 

 

 

ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดิน

เข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณี ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด 

สามารถแวะชม สระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มากจนเด็กตัวเล็กๆ สามารถลงไปนั่ง

ได้ ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้้าร้อน สีฟ้าเหมือนน้้าทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร ก้าเนิดขึ้นหลังจาก

การระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่ง

ขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้้าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อ

นี้แม้น้้าจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน้้าแร่ วางจ้าหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ให้

น้าไปละลายน้้าอาบเองที่บ้านได้ สรรพคุณท้าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได้ 

ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้าในบ่อน้้าร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะท้าให้รู้สึกสบายเท้า 

และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี จะนั่งแช่นานเท่าใดก็ได้ และภายใน

บริเวณ บ่อทะเลเดือด ยังมีบ่อน้้าพุร้อนสีเลือดอีก 1 บ่อ ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมาก  

 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้

ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้้าจิ้มรสเด็ด 

พักที ่  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้้าแร่แล้ว จะท้าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วันที่สาม ซากะ- ศาลเจ้ายูโทคุ - นางาซากิ -สวนสันติภาพ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมืองซากะ น้าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สร้างขึ้นในปี 

1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจ้าตระกูลนาเบะชิมะผูป้กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ 

เป็นศาลเจ้าอินาริท่ีใหญ่และส้าคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต และ



 

 

 

 

 

 

ศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระก ิด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไมร้่วง ท่ีใบไม้จะ

เปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่

สวยงามเลยทีเดียว  ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักด์ิสิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไป

สักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความส้าเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทั้งศาลเจ้า

แห่งนี้ยังเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกิมโมโน" 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” น้าท่านเข้าสู่ที่พักจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระ จากนั้น

น้าท่านชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ์” เพ่ือย้อนร้าลึกถึงครั้งที่กองทัพสหรัฐฯ “ทิ้ง

ร ะ เ บิ ด ป ร ม ณู ” ที่ เ มื อ ง น า ง า ซ า กิ  ใ น

วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลก

ครั้งที ่2 หลงเหลือไว้เพียงความโศกเศร้า และซาก

สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่น

หลังได้ระลึกถึง ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด

ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น 

และเป็นสิ่งที่ท้าให้คนญี่ปุ่นปลูกฝังให้เป็นมีความ

เป็นชาตินิ ยม  ขยันและอดทนรุ่น ต่อรุ่น  (ไม่ รวมค่ าเข้ าชมพิพิ ธภัณ ฑ์  200 เยน/

ท่าน) จากนั้นน้าท่านเข้าชม สวนสันติภาพนางาซากิ ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์

สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือ

ระลึกถึงความโหดร้าย ของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะ

เป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป ท่านจะได้พบกับอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ต้ังตระหง่าน เป็นรูป

ปั้นผู้ชาย มือขวาชี้ขึ้นไปบนฟ้า สื่อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้าง



 

 

 

 

 

 

ซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลกน้าท่าน

เดินทางสู่ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม สิ่ง

ปลูกสร้าง เช่น บ้านเรือน ศาลเจ้า วัด ซุ้มประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษที่มีความ

ผสมผสานระหว่างจีนและญี่ปุ่นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว คุณจะพบได้ที่นางาซากิที่เดียว

เท่านั้น อาหารขึ้นชื่อประจ้าเมืองนี้ คือ ซารา อุด้ง (SARA UDON) ราดหน้าญี่ปุ่น เป็นเมนูเส้น

สูตรผสมพิเศษระหว่างจีนและญี่ปุ่น และอาหารที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ จัมปง (CHAMPON) 

และซาลาเปาไส้หมูร้อนๆที่มีชื่อเรียกว่า KAKUNI-MAN ร้านอาหารย่านนี้จะเปิดบริการถึงเวลา 

21.00 น. 

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

พักที ่  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ส่ี ดอกวิสทีเรีย -ฟุกุโอกะ - ดิวตี้ฟรี -  ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น้าท่านเดินทาง ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย หรือดอกฟูจิ ณ สวนคาวาจิ (โดยปกติดอกวิส

ทีเรียจะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ) ให้ท่านได้ชมความงามของอุโมงค์ดอกฟูจิสลับสีที่บานสะพรั่ง ระย้า  ลงมาคล้าย

เถาวัลย์สีม่วง สวยงามตลอดทาง อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพความประทับใจไว้เป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

***กรณีที่ดอกวิสทีเรียยังไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ น้าท่านเดินทาง สู่วัดคิสโชจิ 

ซึ่งเป็นวัดที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ แทนรายการ อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย** 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัส

แล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรม

โบราณอันสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ห์ของฟู

กูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดใน

เอเชีย ขณะที่สหประชาชาติท้านายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ  2 ของ

โลกรองจากลาสเวกัส   

 เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน้าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส้าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้า

ปลอดภาษ ีDUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ “เทนจิน  ช้อปป้ิงมอลล์” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้

ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดิน

มากมาย “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป , MP-

3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องส้าอาง เป็นต้น 

ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทาง

ศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์  อีกทั้งร้านค้ารถเข็นหรือ “ยะ

ไต”   ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก

เล็ก ๆ ท่ีเปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่้าจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 

** เพื่อสะดวกในการช้อปป้ิงของท่านอิสระค่้าตามอัธยาศัย** 

พักที ่  ARK ROYAL FUKUOKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห้า ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา น้าท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ 

เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

11.40 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG649 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 

14.55 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้าการ 

ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 
 

อัตราค่าบริการ 
 

ก้าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 

ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

28 เม.ย.-02 พ.ค. 2561 47,955 45,955 44,955 8,000 32,955 

29 เม.ย.-03 พ.ค. 2561 47,955 45,955 44,955 8,000 32,955 

02-06 พฤษภาคม 2561 47,955 45,955 44,955 8,000 32,955 

03-07 พฤษภาคม 2561 47,955 45,955 44,955 8,000 32,955 

04-08 พฤษภาคม 2561 47,955 45,955 44,955 8,000 32,955 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 



 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทาง

บริษัทจะไม่คืนมัดจ้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท้าการจ่ายค่า

ตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช้าระมัดจ้า หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ้าทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้้ามันที่ยัง

มิได้ช้าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช้าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า

ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ้านักใน

ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชือ่ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      

ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้า ภายใน 2 วันท้าการ เพื่อส้ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช้าระเงิน หรือช้าระเงินไม่ครบภายในก้าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 



 

 

 

 

 

 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท้าในวันเวลาท้าการของทาง

บริษัท นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท้า

การของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือท้าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ้านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ้านาจ หลักฐานการช้าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น้าเงินเข้า

ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว  

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ้าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล้า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท้าในวันเวลาท้าการของทาง

บริษัท นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท้า

การของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 



 

 

 

 

 

 

1. ทัวร์นี้ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส้าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก้าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค้า

น้าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช้าระเงินมัดจ้า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค้านึงถึง

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค้านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่าน้ัน  

 

 



 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน้าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น้าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์  อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก้าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน

เท่าน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน้าผลิตภัณฑ์ที่ท้ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง

เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

  

 

 


