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สายการบินไทย (TG 648 / TG 649) 

 
 
 
 
 

 
กรุงเทพฯ - ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองเบปป ุ- บ่อน้ําแร่จิโคกุ เมงูริ  - หมู่บ้านโออิตะ – อาบทรายร้อน   

ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้า) – เมืองคุมาโมโต้ –  ปราสาทคุมาโมโต้ – อิสระช้อปปิ้ง  
เมืองซากะ – หมู่บ้านโอคะวะจิยะมะ – สวนมิฟุเนะยามะ (ชมดอกไม้) - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ   

เมืองนางาซากิ – อะตอมมิคบอม - สวนสันติภาพ  - นั่งกระเช้าชมเมืองนางาซาก ิ
หมู่บ้านฮอลแลนด์เฮ้าส์เทนบอช - เมืองฟุคุโอกะ –  ช้อปปิ้งคาแนล ซิต้ี – ช้อปปิ้งเทนจิน – สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ  

                                                         

พร้อมรับปลั๊กสาํหรับใช้ในญี่ปุ่น / กระเปา๋ลอ้ลาก / WIFI ON BUS   
 
 

 
กําหนดการเดินทาง 2558   เมษายน 10-15** 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทย แถว D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648  
08.00 น. ถึง  ท่าอากาศยานเมอืงฟุคุโอกะ นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

นําท่านเดินทางสู่ตัว เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่าที่สําคัญมีชายฝ่ังติดทะเลทางด้าน

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ อาหาร - / - / - 

วันที่สอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองเบปป ุ- บ่อน้ําแร่จิโคกุ เมงูริ   
หมู่บ้านโออิตะ - อาบทรายร้อน 

อาหาร - / เที่ยง / เย็น 
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เอเชีย อยู่ใกล้กับประเทศเกาหลี นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาจนเป็นเมืองอุตสาหกรรม จึงมีความสําคัญใน
ด้านการติดต่อค้าขาย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย   
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.905 เป็นวัดชินโตที่เก่าแก่และม ี
ช่ือเสียงที่สุดของฟูกุโอกะถูกสร้างเพื่ออุทิศแด่มชิิสะเนะซึงะวะระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา  และ 
รอบบริเวณศาลเจ้า ท่านจะเห็นต้นบ๊วยมากกว่า 6,000 ต้น ที่อยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เมื่อต้นบ๊วยบานสะพร่ังทําให้
ที่นี่ดูสดใสและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากให้ท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และถ่ายภาพต้นบ๊วยที่มีมากมายภายใน
ศาลเจ้าดาไซฟุ   จากนั้นเดินทางสู่   เมือง เบปปุ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ บ่อน้ําแร่จิโคกุ หรือเรียกว่า จิโคกุเมงูริ บ่อน้ําแร่ธรรมชาติที่มีความสวยแปลกตา และสีสันที่

ดูแล้วไม่น่าเช่ือว่าเป็นบ่อน้ําแร่ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ให้ท่านได้ชมบ่อน้ําแร่สีแดง สีฟ้า และบ่อโคลนเดือดที ่  
อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 
เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยก
ของหิน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับบ่อน้ําแร่ 

นําท่านเที่ยวชม  หมู่บ้านโออิตะ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะบนเกาะคิวชู อากาศที่นี้จะ
เย็นกว่าที่ฟุกุโอกะ เป็นต้นแบบหมู่บ้าน OTOP ของญี่ปุ่น มีสินค้าโอทอ็ปหลายชนิดให้ท่านได้ชม   

 จากนั้นเชิญท่าน  อาบทรายร้อน ให้ท่านสัมผัสการอาบทรายร้อนธรรมชาติแบบสไตล์ญี่ปุ่น และที่นี่ถือได้ว่า
เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองการอาบทรายร้อน ชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าในทรายร้อนอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทําให้ผิวพรรณ
สดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆ อีกด้วย และทีน่ี่ยังเป็นแหล่งน้ําแร่และ
น้ําพุร้อนที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะคิวชู เมื่อท่านได้ลองอาบทรายร้อนแล้ว ท่านจะรู้สึกผ่อนคลาย สบายตัว 
คลายความเมื่อยล้า และผิวพรรณของท่านก็จะดสูดใสเปล่งปลั่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเปบปุวัน รอยัล หรอืเทยีบเท่า 
นําท่านอาบน้ําแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆที่เรยีกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ด ี
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดและยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู เป็นภูเขาไฟที่มีความ
งดงามจนมีผู้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น และถูกโอบล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี 
ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ําพุร้อน ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง         
128 กิโลเมตร มีพื้นที่จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก 18 กิโลเมตร จากทิศเหนือถึงทิศใต้ มีความยาว 24 
กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามจากปากปลอ่งภูเขาไฟ ที่มีระดับความสูง 1,506 เมตร 
จากนั้นให้ท่านได้ นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ชมความงามบนยอดเขา ท่านจะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปลอ่ง 
ภูเขาไฟตลอดเวลา (การนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอะโสะ นัน้ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออํานวยให้
สามารถขึ้นชมได้ ของดรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย                   จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่เมอืงคุมาโมโต้ เมืองที่มคีวามร่มร่ืนและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญสมัยสงครามกลาง

เมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ 
ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว  
จากนั้นนําท่านสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาท 1ใน 3 ที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น ปราสาทซึ่งสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความสวยงามมอีายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง บ้างมีคน
ขนานนามว่าปราสาทดํา สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ  คะโตะ ในปี ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหมไ้ป
เมื่อปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติวัตถุ
ที่มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นมีคนญี่ปุ่นภาคภูมิใจและอนุรักษไ์ว้  หลังจากนัน้ อิสระช้อป
ปิ้ง ภายในตัว เมืองคุมาโมโต้ ให้ท่านเลือกช้อปของญี่ปุ่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ขนม ฯลฯ 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ เป็นจังหวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู เป็น
จังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดบนเกาะ คือมีพื้นที่ 2,439.58 ตารางกิโลเมตร และมีจํานวนประชากร 858,603 คน มี
เมืองหลวงช่ือเดียวกันคือ เมืองซากะ (Saga City) นอกจากความเป็นมาอันเก่าแก่และยาวนานแล้ว ซางะยังเป็น
ดินแดนที่รํ่ารวยศิลปวัฒนธรรมและอุดมด้วยธรรมชาติอันสวยสดงดงาม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมทาเคโอะ เซนจูรี่ หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วันที่สาม  ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้า) – เมืองคุมาโมโต้   ปราสาทคุมาโมโต้  
อิสระช้อปปิ้ง – เมืองซากะ  

อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 
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เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอคะวะจิยะมะ (Okawachiyama) ที่ถูกสร้างกําแพงจากอิฐดินเผา และยังมี
เตาเผาเก่าแก่หลายแห่ง ที่เคยถูกใช้ผลิตผลงานชิ้นเอก เช่น เตาเผา Ironabeshima เตา Nabeshima Sometsuke 
และเตา NabeshimaSeiji เป็นแหล่งรวมเตาเผาต้นกําเนิด   ที่สร้างและผลิตโดยช่างชาวเกาหลี 
 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนมิฟเุนะ ยามะ (MIFUNEYAMA RAKUEN) สวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่
กว้างกว่า 150,000 ตารางเมตร (เทียบเท่าโตเกียวโดม 10 หลัง) โดยนาเบะชิมะ ชิเงโยชิดีไซน์โดยจิตรกรภาพ
คาโนะซึ่งถูกเชิญมาจากเกียวโต อีกทั้งยังถูกบันทกึว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นแห่งแรกด้วย ที่สวน
แห่งนี้สามารถช่ืนชมความงามของดอกไม้นานาชนิดได้ เช่น ซากุระ วิสทีเรีย และ อาซาเลีย ในฤดูใบไม้ผลิ 
และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงสามารถมาไดท้ั้ง 4 ฤดู 
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทค ุ อนิาริ ตั้งอยู่ที่เมืองคาชิมะ(Kashima) เป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าอินาริที่โด่งดัง
ที่สุดในญี่ปุ่น ชาวเมืองเรียกศาลเจ้าของพวกเขาอย่างรักใคร่ว่า “ยุโทกุซัง” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1687-1688 โดย 
สร้างให้เป็นศาลเจ้าประจําตระกูลของกลุ่มนาเบะชิมะที่ปกครองเหนือดินแดนซากะในยุคเอโดะ ศาลเจ้านี้
สร้างขึ้นโดยเจ้าหญิงจากเกียวโตพระนามว่ามังโกะ ฮิเมะ ผู้เป็นภรรยาของนาเบะชิมะ นาโอโตะโมะ และทรง
ศรัทธาในลัทธิชินโตอย่างแรงกล้า 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมอืงนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณคา่ทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือ
เป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อคา้ขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น 
จากนั้นนําท่านสู่ อะตอมมิคบอม ชมอาคารพพิิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
อะตอมมิคบอมโดม สวนสันติภาพ พิพิธภัณฑ์สงคราม เป็นที่แสดงซากปรักหักพังที่หลงเหลือจากระเบิด
ปรมาณูลูกแรกที่มนุษย์ชาติได้รู้จักอานุภาพของมันเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 
จากนั้นนําท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงคราม ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น 
สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา”  
อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงคราม 
จากนั้นให้ท่านได้ นั่งกระเช้าไฟฟา้ชมวิวเมืองนางาซากิ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ในการนั่งกระเช้าชม
เมืองนางาซากิอนังดงาม ท่านจะได้สมัผัสความน่ารัก และความงดงามของเมืองนางาซากิ จากทุกมุมในยามที่

วันที่สี ่ เมืองซากะ – หมู่บ้านโอคะวะจิยะมะ – สวนมิฟุเนะยามะ (ชมดอกไม้)  
ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  - เมืองนางาซากิ – อะตอมมิคบอม 

 สวนสันติภาพ  - นั่งกระเช้าชมเมืองนางาซาก ิ

อาหาร เช้า / เที่ยง  / เย็น 
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กระเช้าได้ขึ้นสู่ที่สูง (การนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมววิเมืองนางาซากินั้น ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ หากอากาศไม่
เอื้ออํานวยให้สามารถขึ้นชมได้ ของดรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   

 คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นิกโก้ เฮาส์เทนบอช หรือเทียบเท่า 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่  เฮ้าส์เทนบอช  หรอื “ หมู่บ้านฮอล์แลนด์ ”  หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่นที่      
เมืองซาเซโบะ เฮ้าส์เทนบอชเป็นเมืองชายทะเลเปิดใหม่ มีห้องพักสไตล์ยุโรปสุดหรูที่รวมสถาปัตยกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์รวมไว้ด้วยกัน ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง
สนุกสนาน ชมไม้ดอกที่บานสะพร่ังตลอดทั้งป ี โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ ดอกทิวลิป ” มีกังหันลมขนาดยักษ์และ
อาคารก่ออิฐที่มีความสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถว  หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่โรงภาพยนตร์ 
แบบซีมูเลช่ัน โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด สวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON 
ADVENTURE โชว์ฉากฟ้าผ่า น้ําท่วมเสมือนของจริง หรือจะร่วมสนุกกับ FUTURE CAST THEATER AND 
GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้นอกอวกาศที่มี ท่านเป็นดารานําแสดง 
และเลือกซือ้ของที่ระลกึในร้านค้าขายของที่ระลกึอีกมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ภายในสวนสนุก 
บ่าย ให้ท่านได้เพลินเพลินกันต่อกับ สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช จนได้เวลาอันสมควร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ นําท่านสู่ คาแนลซิต้ี ซึง่ต้ังอยู่บริเวณแม่น้ําฮากะตะและแม่น้ํานาคากาว่า 
มาบรรจบกันเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่สุดหรูด้วยการดีไซท์โครงสร้างภายใน ถูกออกแบบให้มคีลองผ่ากลาง
ระหว่างโซนพลาซ่า และโรงแรมหรูห้าดาว นอกจากนี้บริเวณริมฝ่ังคลองในอาคารแห่งนี้ มีอีกหนึ่งความ     
โดดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือนได้ตลอดทั้งวัน คือ โชว์น้ําพุ เต้นระบํา ชมการเคลื่อนไหวของสายน้ํา
ตามจังหวะเพลงคลาสสิค เพลิดเพลินกับการชมจังหวะของน้ําที่ใส่ลูกเล่นตามจังหวะเพลงเร็ว หรือการพุ่งขึ้น
ของน้ําด้วยความสูงกว่า    20 เมตร มีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่ มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย
เป็นสินค้าญี่ปุ่นและสินคา้จากต่างประเทศ ให้ท่านเลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน 
จากนั้นนําท่านสู่ เท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล ์ ย่านการค้าและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้            
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น และ
ร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดินที่มีของให้ท่านเลือกซือ้มากมายไม่แพ้ในเมืองโตเกียวเลย         

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟุคุโอกะ คาแนล ซิต้ี วอชิงตัน หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า  หมู่บ้านฮอลแลนด์เฮา้ส์เทนบอช – เมืองฟุคุโอกะ 
 ช้อปปิ้งคาแนล ซิต้ี – ช้อปปิ้งเทนจิน 

อาหาร เช้า / - / เย็น 
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เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ 
11.40 น. เหิรฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง 2558   เมษายน 10-15** 
 
 

อัตราค่าบริการ รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ 69,900.- 42,900.- 

เด็กมีเตียง 64,900.- 39,900.- 

เด็กไม่มีเตียง 58,900.- 34,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมอีกท่านละ 10,900.- 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่านข้ึนไป*** 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 
 

 

 
 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ช้ันทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีน้ํามัน ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2557 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ํามนัขึ้น หากทางสาย   

การบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเครื่องบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 กก. 

วันที่หก ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ อาหาร เช้า  / - / - 
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 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

 
   


   ค่าทาํหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  
  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น   
        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติม 
 จากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น   
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ 
 ค่าภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ 
 

 
 
 

1. กรุณาสํารองที่นั่ง พร้อมมัดจําค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทํา
การหากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดือนเมษายน มัดจําค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท  ส่วนที่เหลือต้องชําระก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 21 วันทําการ 

 
 

 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-30 วัน   หักค่ามัดจํา  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วัน  หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วัน   หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วัน  หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ 
 ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100% 


 ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และได้ดาํเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว 
REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

  

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
    กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า(Porter)


   สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารช้ัน
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ (ท่านต้อง
ชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  
  กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ท่านต้อง
ชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
  ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สาํคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็น
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ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถกูเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางสว่นใหก้ับท่าน ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ห้ามเดินทาง  
 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานัก
อยู่ในประเทศไทย 

              (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมคื่นค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกลา่ว) 


