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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง ชนั 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เคานเ์ตอร ์8 เพอืเตรยีม
ตวัเดนิทาง และผา่นขนัตอนการเช็คอนิ 

23.00 น. เดนิทางสู ่สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิท  ีSL 314 บรกิารอาหารว่างและนําดมืบนเครอืง (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วนัทสีอง ฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– เบปป ุ– หมูบ่า้นยูฟอูนิ – บอ่ทะเลเดอืดจโิกก ุเมกรุ ิ- ยเูมะ ทาวน ์- แชอ่อนเซ็น 

 
07.00 น.      ถงึสนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญปีุ่ นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั ... ผ่านพธิศีุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเช็ค

สัมภาระ  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง “ฟุกุโอกะ” เมอืงเล็กๆ ของแดนอาทติยอ์ุทัย ใครไดไ้ปสัมผัสแลว้จะหลงใหลเสน่ห์
ของเมืองนีทแีมจ้ะเต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าแต่ก็แฝงกลนิอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงยีบ เมืองเล็กๆ แห่งนีจงึมี
ทัง 2 อารมณ์ใหนั้กท่องเทียวไดส้ัมผัสเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึงเลืองชือจนไดรั้บการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA 
Week ใหเ้ป็นเมอืงทน่ีาอยู่ทีสดุในเอเชยี ขณะทีสหประชาชาตทํิานายวา่เมืองนีเป็นเมืองทมีอัีตราการเตบิโตสงูเป็น
อันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส  ชม “ศาลเจา้ดาไซฟุ” วัดชนิโตเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงทีสดุของจังหวัดฟกุโุอกะ 
เป็นทีสถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนัีกเรยีนนิสติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพือการศกึษาไม่เวน้แต่ละวัน ในฤดู
ใบไมผ้ลภิายในวัดมตีน้บ๊วยนานาพันธม์ากกวา่ 6,000 ตน้เจรญิเตบิโตอยา่งหนาแน่นทัวบรเิวณวัด ใหบ้รรยากาศทแีสน
รนืรมย ์ 

 

 
 

ดา้นหนา้ศาลเจา้มี รูปหล่อววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชอืทีว่า ถา้ลูบหัววัวแลว้จะมีปัญญาดีและมี
สขุภาพแข็งแรง ใครตอ่ใครจงึพากนัลบูหัววัวตัวนีดว้ยความเอ็นด ู  
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อสิระใหท้่านได ้“ชมและซอื” สนิคา้ของฝากของทีระลกึทีเป็นสนิคา้พืนเมืองทีรา้นคา้กว่า 100 รา้นบรเิวณหนา้วัด
รวมถงึรา้นขนมขนึชอือยา่ง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานททีําจากถัวแดงหอ่แป้งขา้วเหนียวแลว้นําไปปิง หรอืจะเลอืก
ซอื ตุก๊ตาฮากะ ฮารโิกะ ททีําจากกระดาษปันเป็นกอน้และระบายตกแตง่เป็นรปูหนา้ คนญปีุ่ นเชอืวา่ เป็นตุ๊กตานําโชค 

เทยีง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารนําท่านเดนิทางสู ่“เมอืงเบปปุ” ตังอยูบ่นชายฝังทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแห่งบ่อนําแร่ทเีป็น
บ่อโคลน จัดเป็นเมืองทมีรีสีอรท์นําแร่มากทสีดุนักท่องเทยีวสามารถลองแช่นําแรห่ลายหลากชนิดได ้ นําท่านเขา้สู ่
หมูบ่า้นยุฟุอนิ เป็นตน้แบบของหมูบ่า้น OTOP ของประเทศญีปุ่ น และเมอืงนีมชีอืเสยีง อกีอยา่งในเรอืงของนําพุรอ้น 
ภายในเมอืงมทีะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งนีทเีป็นจุดชมใบไมเ้ปลยีนสทีงีดงามอกีแห่งหนึงของหมู่บา้นยูฟู
อนิหมู่บา้นยฟููอนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพืนเมือง ผักและผลไมส้ด ของทรีะลกึ Handmade น่ารักๆ มากมาย
และยังมขีนมขนึชอือยา่ง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมอืงยุฟอุนินันตังอยู่ท่ามกลางธรรมชาตใิน
หุบเขาสเีขยีวอันงดงาม ปัจจุบันเมอืงยุฟอุนิไดก้ลายเป็นเมอืงแห่งการทอ่งเทยีวซงึเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมที
นักทอ่งเทยีวนิยมมาเยอืน 
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ บ่อนําพุรอ้น (JigokuMeguri) หรอืบ่อนําพุรอ้นขุมนรกทงัแปด เป็นบ่อนําพุรอ้น
ธรรมชาตทิเีกดิขนึภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแรธ่าตทุเีขม้ขน้ เชน่ กํามะถัน แรเ่หล็ก โซเดยีม 
คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง 8 บอ่ กตั็งชอืใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกที
เห็นกนั นําทา่นชม ชโินอเิกะ จโิกก ุหรอื บอ่นําแรส่เีลอืด นําแรส่แีดงทเีกดิจากความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทนํีาแร่
ใสบรสิทุธริวมตัวกบัแรธ่าตตุา่งๆ ภายในบอ่ทําใหนํ้าพุรอ้นกลายเป็นสแีดง  
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จากนันนําทา่นชม บ่อทะเลเดอืด ยูม-ิจโิกกุ (UmiJigoku) ซงึเป็น 1 ใน 8 บ่อนําพุรอ้นชอืดัง ยูม ิจโิกกุ เป็นบอ่นํา
รอ้นสฟ้ีาเหมือนนําทะเล ดว้ยความลกึ 150 เมตร กําเนิดขนึหลังจากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ 1,200 ปีก่อน มี
สว่นประกอบของแรโ่คบอลต ์ควันสขีาวพวยพุ่งขนึมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมขิองนําสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส 
สามารถตม้ไข่ใหส้กุได ้บ่อนีแมนํ้าจะรอ้นเกนิกวา่จะลงไปแชไ่ด ้แต่ก็มผีงนําแรว่างจําหน่ายในรา้นขายของทรีะลกึ ให ้
นําไปละลายนําอาบเองทบีา้นได ้สรรพคุณทําใหผ้วิพรรณเปล่งปลังและรักษาโรคผวิหนังได ้กอ่นออกมาอยา่ลมืไปนัง
แช่เทา้ในบ่อนํารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะทําใหรู้ส้ ึกสบายเทา้ และมีแรงเดินเทียวต่อไป ซึงใหบ้ริการแก่
นักทอ่งเทยีวฟร ีจะนังแชน่านเทา่ใดกไ็ด ้(รวมคา่เขา้ชมบอ่นําแร ่2 บอ่) 
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จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ยูเมะทาวน ์ซงึเป็นศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ภายในมรีา้นอาหาร รา้นขายเครอืงสําอาง  กระเป๋า 
เสอืผา้ รองเทา้ รวมไปถงึผลติภณัฑเ์วชสําอาง ยารักษาโรคซงึเป็นทนีิยมและรา้นคา้ปลอดภาษีภายในศนูยก์ารคา้นอีกี
ดว้ย  อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย                

คํา อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั 
พกัท ี  BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วย
ใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 
 

วนัทสีาม วดันารติะซงัคุรเุมะ - ซากะ - ศาลเจา้ยโูทคุอนิาร–ิ ชอ้ปปิงโทซุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ต – ฟคุโุอกะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่วดันารติะซงัคุรุเมะ หรอืเรยีกยอ่ๆวา่ "วัดนารติะซัง" ตังอยูใ่นเมอืงคุรเุมะ วัดแห่งนีกอ่ตังขนึ
ในปี ค.ศ. 1958 และจดุเด่นของวัดแหง่นีนันก็คอื รปูปันเจา้แมก่วนอมิขนาดใหญ่ซงึมคีวามสงูกวา่ 62 เมตร และยังถอื
เป็นรปูปันทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในญปีุ่ นอกีดว้ย  จดุบนหนา้ผากขององคเ์จา้แมก่วนอมินัน ทาจากแผน่ทองซงึเมเีสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 30 เซนตเิมตร และยังประดับประดาไปดว้ยเพชร 3 กะรัตกวา่ 18 เม็ด ในสว่นของสรอ้ยคอนัน ประดับประดา
ไปดว้ยครสิตัลและหยกจํานวน 56 ชนิ และเด็กทารกทอีุม้อยูนั่นก็มคีวามสงูกว่า 13 เมตร  ภายในรปูปันนีนมบีันไดวน
ไปสู่หอ้งสังเกตการณ์ ซงึคุณสามารถชมทิวทัศน์ของภูเขา Unzen ได ้หรือจะเขา้สู่อุโมงค์ใตด้ินซงึเป็นทีตังของ 
"พพิธิภัณฑน์รกและสวรรค"์ กไ็ด ้ นอกจากนีทีวัดแหง่นียังมเีจดยีพ์ุทธคยาแบบอนิเดยี ซงึถอืเป็นหลังแรกในญีปุ่ นดว้ย 
(ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในตวัอาคารทา่นละ 500 เยน) 
 

  
 

เทยีง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย          จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซากะ นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขนึในปี 

1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจําตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใหญ่
และสําคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะมา่อนิารใินอบิาระก ิดา้นบนของตัว
ศาลเจา้ ก็เป็นจดุชมววิทสีวยงามอกีจดุหนงึโดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามทดีอกซากรุะบานสะพรัง และชว่งฤดใูบไม ้
รว่ง ทใีบไมจ้ะเปลยีนเป็นสสีม้แดง สว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่กับแม่นําสายเล็กๆเป็นจดุถ่ายภาพทสีวยงาม
เลยทเีดียว  ศาลเจา้แห่งนีเป็นทีประทับของเทพเจา้ศักดสิทิธ ิทปีระชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกยีวกับการเก็บ
เกยีว ความสาํเร็จดา้นธรุกจิ และความปลอดภัย อกีทังศาลเจา้แหง่นียังเป็นหนงึในฉากละคร "กลกมิโมโน" 
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จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้แบรนเนมท ีโทซุพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต  เป็นพนืทชีอ้ปปิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของ
แบรนดช์นันําและแบรนดท์อ้งถนิมากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, 
Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอนืๆอกีมากมาย สามารถชอ้ปปิงไดค้รบทังผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก 
ไมว่า่จะเป็นเสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์โดยแตล่ะรา้นกจ็ะมโีปรโมชนัสว่นลดมากมาย 
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** เพอืสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่นอสิระคําตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นกลับทพัีก 
พกัท ี  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระใหท้า่นไดท้อ่งเทยีวตามอัธยาศัยภายในเมอืงฟกุโุอกะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา (เพอืไมร่บกวนเวลาการชอ้ปปิง) **  
เชญิทา่นเพลดิเพลนิกับอสิระชอ้ปปิงตามแหลง่ชอ้ปปิงชอืดัง  
- Canal City Hakata    อาณาจักรหรแูห่งการชอ้ปและความบันเทงิหลายรปูแบบทรีวมไวใ้นทเีดยีว ทังโรงหนัง, 

game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทังแบรนดญ์ีปุ่ นแทแ้ละแบรนดต์า่งประเทศรวมกวา่ 250 รา้น 
สว่นใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเตมิพลัง ก็มีรา้นอาหารเปิดบรกิารหลากหลายประเภท และบนชัน 5 ม ีRamen 
Stadium หรอืบางคนจะเรยีกว่าศนูยอ์าหารทขีายเฉพาะราเมงก็ไม่วา่กนั ใครชอบรา้นไหนเลอืกไดต้ามสะดวก และ
เป็นอกีแหลง่ทมีฮีากะตะราเมงใหล้องชมิกนัดว้ย นอกจากนียังเป็นสถานทถีา่ยทําละคร “รักคณุเทา่ฟ้า” 

 
 

- Marinoa City Outlet ชอ้ปปิงมอลลร์มิทะเลแห่งใหญ่นีตังอยู่ทางทศิตะวันออกของเมอืงฮากะตะ สว่นใหญ่จะ
เป็นแบรนดท์อ้งถนิแตก่็มแีบรนดอ์นิเตอรบ์างสว่นนะคะ อยา่ง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมี
ทังทีเป็นเอาท์เล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซึงส่วนใหญ่เนน้แฟชันดีไซน์ ทังรองเทา้ กระเป๋า เสือผา้ ชุดกีฬา 
นอกจากนียังมีเครอืงใชแ้ละของตกแต่งบา้น ของใชสํ้าหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนียังมีเครอืงเล่น
ชงิชา้สวรรคไ์วค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย 
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- Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใตด้ินสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิงใหญ่ทีมีรา้นคา้ให ้
เลอืกชอ้ปกันอยา่งจใุจกวา่รอ้ยรา้น แบ่งเป็นบล็อคๆ ตังเรยีงรายซา้ย-ขวาตลอดทางเดนิความยาวกวา่ 600 เมตร 
บรรยากาศโดยรวมและบรรดารา้นรวงต่างๆ ตกแต่งรา้นกันอย่างน่ารัก ดูด ีมกีลนิอายสไตลย์โุรปในยคุศตวรรษท ี
19  สนิคา้ส่วนใหญ่เป็นแบรนดท์อ้งถนิทีสรา้งสรรค์ขนึมาเอง เหมาะกับวัยรุ่นและวัยทํางาน โดยเฉพาะเสอืผา้
แฟชัน เครอืงแตง่กาย เครอืงประดับ accessories 

 
 
 
 
 

- ถนนชอ้ปปิง Hakata Kawabata ถนนชอ้ปปิงแบบมุงหลังคาทเีกา่แกท่ีสดุของฮากะตะ ทีชอ้ปปิงทีนีจะเล็ก
กว่าทีอนื ตลอดทังสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น สนิคา้ก็มีเลือกซือมากมาย
ประเภททังเสอืผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทัว ๆ ไป ทีเด็ดของทนีีคอืรา้นทมีีสนิคา้จากเตา้หู ้มีทัง
มาสกเ์ตา้หูท้ขีนึชอืของทนี ีและผลติภัณฑนํ์าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะทตีอ้งลอง 
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- ย่านซุ ้มขายอาหารสไตล์ยาไตรมิแม่นํา(Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือทีเรียกกันว่ายาไต

(Yatai)เป็นหนงึในของขนึชอืของเมอืงฟกุโุอกะ โดยทัวๆไปรา้นแบบยาไตมักจะมทีนัีงไดแ้ค ่6-10 ทนัีงเทา่นัน ซงึ
มักจะขายอาหารทีสามารถกนิไดเ้ร็วๆแต่อยู่ทอ้ง ทัวทังเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 รา้น แต่บรเิวณที
น่าสนใจทีสุดจนปัจจุบันกลายเป็นหนึงในแหล่งท่องเทียวของเมืองไปแลว้ ก็คือแถวตอนใตข้องเกาะนาคาสุ
(Nakasu Island)ทีอยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรา้นอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 รา้นตลอด
ทางเดนิรมินําทไีดบ้รรกาศด ี

 
 
พกัท ี  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทหีา้ ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

 
07.50 น.     เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เทยีวบนิท ีSL315 บรกิารอาหารว่างและนําดมืบนเครอืง 
11.55 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ 

05 – 09 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 

12 – 16 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 

19 – 23 มถิุนายน 2562 19,999   15,999 8,000 

26 – 30 มถิุนายน 2562 19,999   15,999 8,000 

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 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมตวัเครอืงบนิ หกัคา่ตวัเครอืงบนิออกทา่นละ  8,000 บาท 
 
 
การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระค่าตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนีํามนัทยีงัมไิดชํ้าระ ค่า
ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน
ประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ท่าน
ละ 1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

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

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน
ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  

2. นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซีตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือนการเดนิทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผูม้ีชือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึงเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ในกรณีทวีนัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด  
ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทไีดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว 
เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทวัรนี์สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
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2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซี่า  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเทียวทุกทา่นยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทีมนัีกทอ่งเทียวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมกีารเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษี
เชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทีํามาจากพชื และเนือสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพอืเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทสีงูมาก 

  

 

 


