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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

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

23.00 น. เดนิทางสู ่สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยเทีย่วบนิที่ SL 314 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง ฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – เบปปุ – หมูบ่า้นยฟููอนิ – บอ่ทะเลเดอืดจโิกกุ เมกุร ิ- บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ 
                        แชอ่อนเซ็น 

 
07.00 น.      ถงึสนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั ... ผ่านพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเช็ค

สมัภาระ  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “ฟุกุโอกะ” เมอืงเล็กๆ ของแดนอาทติยอ์ุทัย ใครไดไ้ปสัมผัสแลว้จะหลงใหลเสน่ห์

ของเมอืงนี้ทีแ่มจ้ะเต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าแต่ก็แฝงกลิน่อายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมอืงเล็กๆ แห่งนี้จงึมี
ทัง้ 2 อารมณ์ใหนั้กท่องเที่ยวไดส้ัมผัสเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึง่เลื่องชือ่จนไดรั้บการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA 
Week ใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในเอเชยี ขณะทีส่หประชาชาตทํิานายว่าเมอืงนี้เป็นเมืองทีม่อีัตราการเตบิโตสงูเป็น

อันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส  ชม “ศาลเจา้ดาไซฟุ” วัดชนิโตเก่าแก่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของจังหวัดฟุกุโอกะ 
เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แหง่ความรู ้จงึมนัีกเรยีนนสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพือ่การศกึษาไม่เวน้แต่ละวัน ในฤดู
ใบไมผ้ลภิายในวัดมตีน้บ๊วยนานาพันธม์ากกวา่ 6,000 ตน้เจรญิเตบิโตอยา่งหนาแน่นทั่วบรเิวณวัด ใหบ้รรยากาศทีแ่สน

รืน่รมย ์ 
 

 
 

ดา้นหนา้ศาลเจา้มี รูปหล่อววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชือ่ทีว่่า ถา้ลูบหัววัวแลว้จะมีปัญญาดแีละมี
สขุภาพแข็งแรง ใครตอ่ใครจงึพากันลบูหัววัวตัวนี้ดว้ยความเอ็นด ู  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (ZG) WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5D3N SL 

 
 

อสิระใหท้่านได  ้“ชมและซือ้” สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พื้นเมืองที่รา้นคา้กว่า 100 รา้นบรเิวณหนา้วัด
รวมถงึรา้นขนมขึน้ชือ่อยา่ง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานทีทํ่าจากถ่ังแดงหอ่แป้งขา้วเหนียวแลว้นําไปป้ิง หรอืจะเลอืก
ซือ้ ตุก๊ตาฮากะ ฮารโิกะ ทีทํ่าจากกระดาษป้ันเป็นกอน้และระบายตกแตง่เป็นรปูหนา้ คนญีปุ่่ นเชือ่วา่ เป็นตุ๊กตานําโชค 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงเบปปุ” ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแห่งบ่อน้ําแร่ทีเ่ป็น
บอ่โคลน จัดเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น้ําแร่มากทีส่ดุนักท่องเทีย่วสามารถลองแชน้ํ่าแร่หลายหลากชนิดได ้ นําท่านเขา้สู ่

หมูบ่า้นยฟุุอนิ เป็นตน้แบบของหมูบ่า้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น และเมอืงนี้มชี ือ่เสยีง อกีอย่างในเรือ่งของน้ําพุรอ้น 
ภายในเมอืงมทีะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแหง่นี้ทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามอกีแห่งหนึ่งของหมู่บา้นยูฟู
อนิหมูบ่า้นยฟูอูนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพืน้เมอืง ผักและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ Handmade น่ารักๆ มากมาย

และยังมขีนมขึน้ชือ่อยา่ง "โคร็อกเกะ" (มันชบุเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมอืงยุฟุอนินั้นตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตใิน
หบุเขาสเีขยีวอันงดงาม ปัจจุบันเมอืงยฟุอุนิไดก้ลายเป็นเมอืงแหง่การทอ่งเทีย่วซึง่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาเยอืน 
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จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ บ่อนํา้พุรอ้น (JigokuMeguri) หรอืบ่อนํา้พุรอ้นขุมนรกท ัง้แปด เป็นบ่อน้ําพุรอ้น
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแรธ่าตทุีเ่ขม้ขน้ เชน่ กํามะถัน แรเ่หล็ก โซเดยีม 
คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกที่

เห็นกัน นําทา่นชม ชโินอเิกะ จโิกกุ หรอื บอ่นํา้แรส่เีลอืด น้ําแรส่แีดงทีเ่กดิจากความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีน้ํ่าแร่
ใสบรสิทุธิร์วมตัวกับแรธ่าตตุา่งๆ ภายในบอ่ทําใหน้ํ้าพรุอ้นกลายเป็นสแีดง  
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จากนัน้นําทา่นชมบอ่ทะเลเดอืด ยมู-ิจโิกกุ (UmiJigoku) ซึง่เป็น 1 ใน 8 บอ่น้ําพุรอ้นชือ่ดัง ยูม ิจโิกกุ เป็นบ่อน้ํา
รอ้นสฟ้ีาเหมอืนน้ําทะเล ดว้ยความลกึ 150 เมตร กําเนิดขึน้หลังจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อน มี

สว่นประกอบของแรโ่คบอลต ์ควันสขีาวพวยพุ่งขึน้มารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมขิองน้ําสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส 
สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้บอ่นี้แมน้ํ้าจะรอ้นเกนิกวา่จะลงไปแชไ่ด ้แตก่็มผีงน้ําแร่วางจําหน่ายในรา้นขายของทีร่ะลกึ ให ้

นําไปละลายน้ําอาบเองทีบ่า้นได ้สรรพคณุทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่งและรักษาโรคผวิหนังได ้ก่อนออกมาอย่าลมืไปน่ัง
แช่เทา้ในบ่อน้ํารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะทําใหรู้ส้กึสบายเทา้ และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึง่ใหบ้ริการแก่
นักทอ่งเทีย่วฟร ีจะน่ังแชน่านเทา่ใดก็ได ้(รวมคา่เขา้ชมบอ่นํา้แร ่2 บอ่) 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อร่อยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลอง

รสชาตปิูพรอ้มนํา้จ ิม้รสเด็ด 

พกัที ่  BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ํา้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ํา้แรแ่ลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วย
ใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม อุโมงคด์อกวสิทเีรยี - ซากะ - ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร–ิ ชอ้ปป้ิงโทซุ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ต – ฟุคโุอกะ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทาง ชมอุโมงคด์อกวสิทเีรยี หรอืดอกฟูจ ิณ สวนคาวาจ ิ(โดยปกตดิอกวสิทเีรยีจะบานช่วงปลาย

เดอืนเมษายน – ตน้เดอืนพฤษภาคม แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ใหท้่านไดช้มความงามของอุโมงค์
ดอกฟูจิสลับสทีีบ่านสะพร่ัง ระยา้ ลงมาคลา้ยเถาวัลยส์มี่วง สวยงามตลอดทาง อสิระใหท้่านไดเ้ก็บ ภาพความ
ประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
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 **หมายเหต ุ: การเขา้ชมสวนวสิทเีรยีจะตอ้งใชร้ถของทางสวนเทา่น ัน้ เนือ่งจากเป็นช่วงพคีพเีรยีด ทําให้

การจราจรหนาแน่น รถบสัของทางบรษิทัทวัรไ์ม่สามารถนําส่งลูกคา้เขา้ไปยงัสวนไดจ้งึจําเป็นจะตอ้งใช้

บรกิารรถขนสง่สาธารณะของทางสวนเทา่น ัน้** 
เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย          จากนั้นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซากะ นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี 

1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโต ประจําตระกูลนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่
และสําคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก ิดา้นบนของตัว
ศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีจุดหนึง่โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากุระบานสะพร่ัง และชว่งฤดูใบไม ้

รว่ง ทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดง สว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่กับแม่น้ําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพทีส่วยงาม
เลยทเีดยีว  ศาลเจา้แหง่นี้เป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกีย่วกับการเก็บ

เกีย่ว ความสําเร็จดา้นธรุกจิ และความปลอดภัย อกีทัง้ศาลเจา้แหง่นี้ยังเป็นหนึง่ในฉากละคร "กลกมิโมโน" 
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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 เครือ่งสําอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 
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** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่นอสิระคํา่ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นกลับทีพั่ก 
พกัที ่  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระใหท้า่นไดท้อ่งเทีย่วตามอัธยาศัยภายในเมอืงฟกุโุอกะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ (เพือ่ไมร่บกวนเวลาการชอ้ปป้ิง) **  
เชญิทา่นเพลดิเพลนิกับอสิระชอ้ปป้ิงตามแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดัง  

- Canal City Hakata    อาณาจักรหรแูหง่การชอ้ปและความบันเทงิหลายรปูแบบทีร่วมไวใ้นทีเ่ดยีว ทัง้โรงหนัง, 
game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้แบรนดญ์ีปุ่่ นแทแ้ละแบรนดต์่างประเทศรวมกว่า 250 รา้น 
สว่นใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเตมิพลัง ก็มรีา้นอาหารเปิดบรกิารหลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 ม ีRamen 

Stadium หรอืบางคนจะเรยีกวา่ศนูยอ์าหารทีข่ายเฉพาะราเมงก็ไมว่า่กัน ใครชอบรา้นไหนเลอืกไดต้ามสะดวก และ
เป็นอกีแหลง่ทีม่ฮีากะตะราเมงใหล้องชมิกันดว้ย นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําละคร “รักคณุเทา่ฟ้า” 
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- Marinoa City Outlet ชอ้ปป้ิงมอลลร์มิทะเลแหง่ใหญ่นี้ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของเมอืงฮากะตะ สว่นใหญ่จะ

เป็นแบรนดท์อ้งถิน่แตก่็มแีบรนดอ์นิเตอรบ์างสว่นนะคะ อยา่ง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมี
ทัง้ที่เป็นเอาท์เล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซึง่ส่วนใหญ่เนน้แฟชั่นดีไซน์ ทัง้รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ ชุดกีฬา 
นอกจากนี้ยังมเีครือ่งใชแ้ละของตกแตง่บา้น ของใชสํ้าหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี้ยังมเีครือ่งเล่น

ชงิชา้สวรรคไ์วค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย 
 

 

- Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใตด้นิสถานี Tenjin ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ทีม่รีา้นคา้ให ้
เลอืกชอ้ปกันอยา่งจุใจกวา่รอ้ยรา้น แบง่เป็นบล็อคๆ ตัง้เรยีงรายซา้ย-ขวาตลอดทางเดนิความยาวกว่า 600 เมตร 
บรรยากาศโดยรวมและบรรดารา้นรวงต่างๆ ตกแต่งรา้นกันอย่างน่ารัก ดูด ีมกีลิน่อายสไตลย์ุโรปในยุคศตวรรษที ่

19  สนิคา้ส่วนใหญ่เป็นแบรนดท์อ้งถิน่ที่สรา้งสรรคข์ ึน้มาเอง เหมาะกับวัยรุ่นและวัยทํางาน โดยเฉพาะเสือ้ผา้
แฟชัน่ เครือ่งแตง่กาย เครือ่งประดับ accessories 
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- ถนนชอ้ปป้ิง Hakata Kawabata ถนนชอ้ปป้ิงแบบมุงหลังคาทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของฮากะตะ ทีช่อ้ปป้ิงทีน่ี่จะเล็ก
กว่าที่อืน่ ตลอดทัง้สองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น สนิคา้ก็มีเลือกซือ้มากมาย

ประเภททัง้เสือ้ผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทั่ว ๆ ไป ทเีด็ดของทีน่ี่คอืรา้นทีม่สีนิคา้จากเตา้หู ้มทีัง้
มาสกเ์ตา้หูท้ีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ และผลติภัณฑน้ํ์าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะทีต่อ้งลอง 

 

 
 

- ยา่นซุ้มขายอาหารสไตลย์าไตรมิแม่นํา้(Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือที่เรียกกันว่ายาไต

(Yatai)เป็นหนึง่ในของขึน้ชือ่ของเมอืงฟกุโุอกะ โดยทั่วๆไปรา้นแบบยาไตมักจะมทีีน่ั่งไดแ้ค ่6-10 ทีน่ั่งเทา่นัน้ ซึง่
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มักจะขายอาหารที่สามารถกนิไดเ้ร็วๆแต่อยู่ทอ้ง ทั่วทัง้เมืองฟูกุโอกะจะมอียู่ประมาณ 150 รา้น แต่บรเิวณที่
น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเมอืงไปแลว้ ก็คือแถวตอนใตข้องเกาะนาคาสุ
(Nakasu Island)ที่อยู่กลางเมอืงฟูกุโอกะ เพราะจะมีรา้นอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 รา้นตลอด

ทางเดนิรมิน้ําทีไ่ดบ้รรกาศด ี
-  

 
 
พกัที ่  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

 
07.50 น.     เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เทีย่วบนิที ่SL315 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

11.55 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

24 – 28 เมษายน 2562 27,999 8,000 

25 – 29 เมษายน 2562 27,999 8,000 
 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ท่าน
ละ 1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่นได ้

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

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้  

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 

เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

  

 

 


