
 

 

 

 

 

 

 

 

เยอืนเกาะคิวชู เกาะใตข้องดินแดนอาทิตยอ์ุทยัที�สวยงามและแสนโรแมนตคิ 

เก็บภาพประทบัใจกบัภเูขาไฟอะโสะ ภเูขาไฟที�ยงัคุกรุน่ที�ใหญที่�สุดในญี�ปุ่น 

นมสัการขอพรเทพเจา้แห่งความรู ้ณ ศาลเจา้ดาไซฟุ”ที�มีชื�อเสียงของฟุกุโอกะ 
พิสูจนค์วามแปลกของบ่อนํ1าแรน่รกจโิกกุเมกุริ” ที�สง่เสียงคาํรามตลอดเวลา 
เยอืนหมู่บา้นยูฟูอินที�เป็นตน้แบบ OTOP เมืองแห่งสายนํ1า ขุนเขาและออนเซ็น  
ชอ้ปปิ1 งสินคา้แบรนดด์งัมากมายที� เท็นจนิแหล่งชอ้ปปิ1 งชื�อดงัของฟุกุโอกะ 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ทานไม่อั1น 

เดินทางเดอืน มีนาคม – เมษายน 7889 



 

 

 

 

 

 

ราคาเริ�มตน้เพียง 7:,<== บาท พกัระดบั > ดาว 
โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

73.== น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั1นที� B ประต ู3 สายการบินเจท็สตาร ์แอรเ์วย ์เคานเ์ตอร ์
D เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอิน 

 
วนัที�สอง ฟุกุโอกะ –เบปปุ – หมู่บา้นยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์– แช่

ออนเซ็น 
 

02.15 น. เหิรฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินเจ็ทสตาร ์เที�ยวบินที� 3K 509               
ใชเ้ครื�องบินแอร์บัส A320 ที�นั�งบนเครื�องเป็นแบบ 3-3 บริการอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�อง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั �วโมง เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั �วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
09.30 น.     ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี�ปุ่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้

เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระออกเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั�งอยูบ่นชายฝั�งทะเลตะวนัออกของ
เกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อนํ� าแร่ที� เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที� มีรีสอร์ทนํ� าแร่มากที� สุด
นักท่องเที�ยวสามารถลองแช่นํ� าแร่หลายหลากชนิดได ้ นําท่านเขา้สู่ หมู่บา้นยุฟุอิน เป็น
ตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญี�ปุ่น และเมืองนี� มีชื�อเสียง อีกอยา่งในเรื�องของนํ�าพุ
รอ้น ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งนี� ที�เป็นจุดชมใบไมเ้ปลี�ยนสีที�งดงาม
อีกแห่งหนึ�งของหมู่บา้นยูฟูอินหมู่บา้นยูฟูอินประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพื� นเมือง ผักและ



 

 

 

 

 

 

ผลไมส้ด ของที�ระลึก Handmade น่ารกัๆ มากมายและยงัมีขนมขึ� นชื�ออยา่ง "โคร็อกเกะ" (มนั
ชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั�นตั�งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอัน
งดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินไดก้ลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที�ยวซึ�งเป็นจุดหมายปลายทางยอด
นิยมที�นักท่องเที�ยวนิยมมาเยอืน 

 
 
 
 
 
เที�ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ1าพุรอ้น (JigokuMeguri) หรือ บ่อนํ1าพุรอ้นขุมนรกทั1งแปด เป็นบ่อ

นํ� าพุรอ้นธรรมชาติที�เกิดขึ� น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุที�
เขม้ขน้ เช่น กาํมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คารบ์อเนต เรเดียม เป็นตน้ และรอ้นเกินกว่าจะลงไป
อาบได ้แลว้บ่อทั�ง Q บ่อ ก็ตั�งชื�อใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกที�เห็นกัน ท่านจะไดพ้บกับ          
บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จโิกกุ (UmiJigoku) ซึ�งเป็น T ใน Q บ่อนํ�าพุรอ้นชื�อดงัของเมืองเบปปุ เป็น
บ่อที�นักท่องเที�ยวนิยมไปชมมากที�สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื�น ตั�งแต่
ทางเขา้เราจะเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกกอ้นหินใหญ่ขึ� นมาเสียงดงัฟู่ ๆๆ อยูต่ลอดเวลา เมื�อเดิน
เขา้ไปใกล้ๆ  จะรูสึ้กไดถึ้งความรอ้นที�พุ่งขึ� นมาจากใตธ้รณี ก่อนที�จะเขา้ไปชมบ่อทะเลเดือด 
สามารถแวะชม สระบวัก่อนได ้ซึ�งในสระมีใบบวัขนาดใหญ่มากจนเด็กตวัเล็กๆ สามารถลงไปนั�ง
ได ้ยูมิ จโิกกุ เป็นบ่อนํ�ารอ้น สีฟ้าเหมือนนํ�าทะเล ดว้ยความลึก TUV เมตร กาํเนิดขึ� นหลงัจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเมื�อ T,XVV ปีก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่ง
ขึ� นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภมิูของนํ�าสงูถึง YQ องศาเซลเซียส สามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้บ่อ
นี� แมนํ้� าจะรอ้นเกินกว่าจะลงไปแช่ได ้แต่ก็มีผงนํ�าแร่ วางจําหน่ายในรา้นขายของที�ระลึก ให้
นําไปละลายนํ�าอาบเองที�บา้นได ้สรรพคุณทําใหผิ้วพรรณเปล่งปลั �งและรักษาโรคผิวหนังได ้
ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั�งแช่เทา้ในบ่อนํ�ารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะทําใหรู้สึ้กสบายเทา้ 
และมีแรงเดินเที�ยวต่อไป ซึ�งใหบ้ริการแก่นักท่องเที�ยวฟรี จะนั�งแช่นานเท่าใดก็ได ้และภายใน
บริเวณ บ่อทะเลเดือด ยงัมีบ่อนํ�าพุรอ้นสีเลือดอีก T บ่อ ซึ�งอยูไ่ม่หา่งกนัมาก  



 

 

 

 

 

 

 
คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  *** ใหท่้านไดอิ้�มอร่อยกบัมื1 อพิเศษที�มีขาปูยกัษใ์ห้

ท่านไดล้ิ1 มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ1าจิ1 มรสเด็ด 
พกัที�  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

ให้ท่านไดผ่้อนคลายกับการแช่นํ1 าแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ1 าแร่แลว้ จะทาํให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ1 น 
 

วนัที�สาม เบปปุ – คุมาโมโต ้- ปราสาทคุมาโมโต ้– นางาซากิ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจ ิ
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองคุมาโมโต”้ เมืองแห่งความรื�นรมยแ์ละเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ที�
สาํคญัในสมยัสงครามกลางเมืองญี�ปุ่น  และเป็นเมืองปากประตอุูทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ�งเป็น
ที�ตั�งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะและภูเขาไฟคิวยิว นําท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติ
อะโสะ (ขึ� นอยูก่บัสภาพอากาศ) นาํท่านผ่านชม พรอ้มเก็บภาพประทบัใจกบั ภูเขาไฟที�ยงั
ดบัไม่สนิท     มีพื� นที�จากทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก TQ กิโลเมตร จากทิศเหนือถึงทิศใตมี้
ความยาว XZ กิโลเมตร ปากปล่องมีเสน้รอบวงยาว TXQ กิโลเมตร ทาํใหภู้เขาไฟอะโสะถูก
จดัเป็นภูเขาไฟที�ใหญ่ที�สุดในโลก  
 

เที�ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย          หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคุมาโมโต”้ ปราสาทซึ�งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

คลาสสิกที�มีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั�งตระหง่านอยูบ่น
เนินเขากลางเมือง มีผูค้นขนานนามว่า“ปราสาทดาํ” สรา้งโดย
อดีตขุนพลผูโ้ด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ใน ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟ
ไหม้ไปเมื�อปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ใน



 

 

 

 

 

 

ปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและหอ้งโถงเป็นที�เก็บสมบัติวตัถุที�มีค่า และรูปภาพปราสาท
ต่างๆ ในประเทศญี�ปุ่นซึ�งชาวญี�ปุ่นไดภ้าคภมิูใจและอนุรกัษ์ไว ้ หมายเหตุ: โดยปกติทุกปีหาก
ท่านเดินทางช่วงปลายเดือนมีนาคม (16-31 มีนาคมของทุกปี) ท่านจะชมดอกซากุระ ที�
แข่งกันแบ่งบานตอ้นรบันักท่องเที�ยว บริเวณดา้นหนา้ของปราสาทคุมาโมโต ้ แต่ซากุระ
จะบานหรอืไม่นั1นขึ1 นอยูก่บัสภาพอากาศ 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” โดยเรือเฟอรรี์� ระหวา่งทางใหท่้านไดมี้โอกาสไดใ้ห้
อาหารนกนางนวล ที�บินมาเยี�ยมเยือนทกัทายนักท่องเที�ยว ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบันก
นางนวล  เมืองท่าเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร ์เมื�อครั�งอดีตเมืองนี� ถือเป็นเมืองท่าที�
มีการติดต่อคา้ขาย แลกเปลี�ยนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตก จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ 
ถนนคนเดินฮามาโนมาจ ิท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม สิ�งปลกูสรา้ง 
เชน่ บา้นเรือน ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตตู่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษที�มีความผสมผสานระหว่าง
จีนและญี�ปุ่นที�ผสมผสานกันอย่างลงตัว คุณจะพบไดที้�นางาซากิที�เดียวเท่านั�น อาหารขึ� นชื�อ
ประจาํเมืองนี�  คือ ซารา อุดง้ (SARA UDON) ราดหน้าญี�ปุ่น เป็นเมนูเสน้สูตรผสมพิเศษ
ระหว่างจีนและญี�ปุ่น และอาหารที�ขึ� นชื�ออีกอยา่งหนึ�งคือ จมัปง (CHAMPON) และซาลาเปาไส้
หมรูอ้นๆที�มีชื�อเรียกวา่ KAKUNI-MAN รา้นอาหารยา่นนี� จะเปิดบริการถึงเวลา XT.VV น. 

คํ �า อิสระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั 
พกัที�  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที�สี� นางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ ์- สวนสนัติภาพ – ฟุกุโอกะ –ศาลเจา้ดาไซฟุ – ดิวตี1 ฟร ี  

ชอ้ปปิ1 งยา่นเทนจนิ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ”์ เพื�อยอ้นราํลึกถึงครั�งที�กองทัพสหรฐัฯ “ทิ1 ง

ร ะ เ บิ ด ป ร ม ณู ” ที� เ มื อ ง น า ง า ซ า กิ  ใ น
วั น ที�  9 สิ ง ห า ค ม  ค . ศ . 1945 ใ น ส มั ย
สงครามโลกครั�งที�  2 หลงเหลือไวเ้พียงความ
โศกเศรา้ และซากสิ�งก่อสรา้งที�ปรักหกัพงัยงัคง



 

 

 

 

 

 

อนุรกัษ์ไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดร้ะลึกถึง ซึ�งนับว่าเป็นเหตุการณ์ที�ก่อใหเ้กิดความสูญเสียอย่างใหญ่
หลวงต่อประเทศญี�ปุ่น และเป็นสิ�งที�ทาํใหค้นญี�ปุ่นปลกูฝังใหเ้ป็นมีความเป็นชาตินิยม ขยนัและ
อดทนรุ่นต่อรุ่น (ไม่รวมค่าเขา้ชมพิพิธภัณฑ ์200 เยน/ท่าน) จากนั�นนําท่านเขา้ชม สวน
สันติภ าพนางาซา กิ  ที� ส ร ้า ง ขึ� น เ พื� อ เ ป็ น ที� ร ะ ลึ ก ถึ ง เ ห ตุก า รณ์ส งคราม โลกครั� ง
ที� 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรียที์�สรา้งขึ� นเพื�อระลึกถึงความ
โหดรา้ย ของสงครามที�ผ่านมาและการมองใหเ้ห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ�งจะเป็นที�มาแห่ง
ความสงบร่มรื�นต่อไป ท่านจะไดพ้บกบัอนุสาวรียข์นาดใหญ่ตั�งตระหง่าน เป็นรูปปั� นผูช้าย มือ
ขวาชี� ขึ� นไปบนฟ้า สื�อถึงการเตือนใหเ้ห็นภยัคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนขา้งซา้ยขนานไป
ตามแนวราบ อันสื�อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก จากนั�นนําท่าน
เดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุ์ทัย ใครไดไ้ปสมัผัสแลว้จะหลงใหล
เสน่หข์องเมืองนี� ที�แมจ้ะเต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ�นอายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบ
เงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่งนี� จึงมีทั�ง 2 อารมณ์ใหนั้กท่องเที�ยวไดส้ัมผัส เสน่หข์องฟูกูโอกะ ซึ�ง
เลื�องชื�อจนไดร้ับการจดัอันดับของนิตยสาร ASIA Week ใหเ้ป็นเมืองที�น่าอยู่ที�สุดในเอเชีย 
ขณะที�สหประชาชาติทาํนายวา่เมืองนี� เป็นเมืองที�มีอตัราการเติบโตสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลกรอง
จากลาสเวกสั  “ศาลเจา้ดาไซฟุ” วดัชินโตเก่าแก่และมีชื�อเสียงที�สุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นที�
สถิตของเทพเจา้แห่งความรู ้จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหวข้อพร เพื�อการศึกษาไม่
เวน้แต่ละวนั ในฤดูใบไมผ้ลิภายในวัดมีตน้บ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 6,000 ตน้เจริญเติบโต
อย่างหนาแน่นทั �วบริเวณวดั ใหบ้รรยากาศที�แสนรื�นรมย ์ดา้นหน้าศาลเจา้มี รูปหล่อวัวเทพ
เจา้ นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชื�อที�ว่า ถา้ลูบหวัววัแลว้จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง 
ใครต่อใครจึงพากนัลบูหวัววัตวันี� ดว้ยความเอ็นดู  อิสระใหท่้านได ้“ชมและซื� อ” สินคา้ของฝาก
ของที�ระลึกที�เป็นสินคา้พื� นเมืองที�รา้นคา้กว่า 100 รา้นบริเวณหน้าวดัรวมถึงรา้นขนมขึ� นชื�อ
อย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที�ทําจากถั �งแดงห่อแป้งขา้วเหนียวแลว้นําไปปิ� ง หรือจะ
เลือกซื� อ ตุก๊ตาฮากะ ฮารโิกะ ที�ทาํจากกระดาษปั� นเป็นกอ้นและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คน
ญี�ปุ่นเชื�อวา่ เป็นตุก๊ตานําโชค  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
นําท่านชอ้ปปิ� งสินคา้เครื�องสาํอางค ์อาหารเสริม เครื�องประดบัคุณภาพดีที�รา้นคา้ปลอดภาษี 
DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 
 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ “เทนจิน  ชอ้ปปิ1 งมอลล”์ ย่านชอ้ปปิ� งที�มีชื�อเสียงของฟุคุโอกะ ให้
ท่านไดช้อ้ปปิ� งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมาย ทั�งหา้งอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั�งรา้นคา้ใตดิ้น
มากมาย “ชมและซื1 อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื�องใช ้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-
3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร,์ Note Book, นาฬิกา, เสื� อผา้ และเครื�องสาํอาง เป็นตน้ 
ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยัถนนหลายๆสายในย่านนี� ถูกจดัใหมี้การแสดงดนตรีผลงานทาง
ศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั�งร ้านค้ารถเข็นหรือ “ยะ
ไต” รา้นอาหารริมทางราคายอ่มเยาเป็นที�นิยมของชาวญี�ปุ่น ทั�งรา้นราเมน หรือรา้นสาเก เล็ก 
ๆ ที�เปิดใหบ้ริการตั�งแต่หวัคํ �าจนถึง ตี 2 ซึ�งจะมีลกูคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง 
** เพื�อสะดวกในการชอ้ปปิ1 งของท่านอิสระอาหารกลางวนัและคํ �าตามอธัยาศยั** 

พกัที�  ARK ROYAL FUKUODA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที�หา้ ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา นําท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ 
เพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

y=.>= น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS เที�ยวบินที� >K 8y= บริการอาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง 

yB.y8 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

7-> ท่าน 

y เด็ก 7 ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ �ากว่าy7ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ �ากว่าy7ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั zว 
เครื�องบิน 

=7 – ={ มีนาคม 788< 7:,<== 7:,<== 7:,<== |,=== y<,<== 
=> – =: มีนาคม 788< 7:,<== 7:,<== 7:,<== |,=== y<,<== 
=B – =| มีนาคม 788< 7:,<== 7:,<== 7:,<== |,=== y<,<== 
=< – y> มีนาคม 788< 7:,<== 7:,<== 7:,<== |,=== y<,<== 
y= – yB มีนาคม 788< 7:,<== 7:,<== 7:,<== |,=== y<,<== 
yy – y8 มีนาคม 788< 7:,<== 7:,<== 7:,<== |,=== y<,<== 
y{ – 7= มีนาคม 788< 7<,<== 7<,<== 7<,<== |,=== 7y,<== 
y: – 7y มีนาคม 788< 7<,<== 7<,<== 7<,<== |,=== 7y,<== 
y| – 77 มีนาคม 788< 7<,<== 7<,<== 7<,<== |,=== 7y,<== 
7> – 7: มีนาคม 788< >y,<== >y,<== >y,<== |,=== 7>,<== 
7B – 7| มีนาคม 788< >y,<== >y,<== >y,<== |,=== 7>,<== 
78 – 7< มีนาคม 788< >y,<== >y,<== >y,<== |,=== 7>,<== 

>= มี.ค. – => เม.ย. 788< >y,<== >y,<== >y,<== |,=== 7>,<== 
>y มี.ค. – => เม.ย. 788< >y,<== >y,<== >y,<== |,=== 7>,<== 
=y – =8 เมษายน 788< >=,<== >=,<== >=,<== |,=== 77,<== 
=8 – =< เมษายน 788< >=,<== >=,<== >=,<== |,=== 77,<== 
={ – y= เมษายน 788< >=,<== >=,<== >=,<== |,=== 77,<== 
=| – y7 เมษายน 788< >=,<== >=,<== >=,<== |,=== 77,<== 
y7 – y{ เมษายน 788< ><,<== ><,<== ><,<== y=,=== 7<,<== 



 

 

 

 

 

 

y> – y: เมษายน 788< ><,<== ><,<== ><,<== y=,=== 7<,<== 
yB – y| เมษายน 788< ><,<== ><,<== ><,<== y=,=== 7<,<== 
y8 – y< เมษายน 788< ><,<== ><,<== ><,<== y=,=== 7<,<== 
7= – 7B เมษายน 788< 7<,<== 7<,<== 7<,<== |,=== 7y,<== 
7y – 78 เมษายน 788< 7<,<== 7<,<== 7<,<== |,=== 7y,<== 
77 – 7{ เมษายน 788< 7<,<== 7<,<== 7<,<== |,=== 7y,<== 

7: เม.ย. – =y พ.ค. 788< >8,<== >8,<== >8,<== y=,=== 78,<== 
7| เม.ย. – =7 พ.ค. 788< >8,<== >8,<== >8,<== y=,=== 78,<== 
7< เม.ย. – => พ.ค. 788< >8,<== >8,<== >8,<== y=,=== 78,<== 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี |,=== บาท 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 

ทา่นละ 7=== เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 
การเดินทางในแต่ละครั1งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน >= ท่านขึ1 นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ y=,===.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการคืน

มดัจาํทั1งหมด เนื�องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั zวเครื�องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ1ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ 7y วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ y. ตั zวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี1 รวม 
� ค่าตั jวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน XV กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ X ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ T,VVV,VVV บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนี1 ไม่รวม 

� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน TU วนั) **ถา้กรณีที�ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ T,mVV บาท** 

� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 7=== เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั1นใน

ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั1นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี1  

1. ตั zวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ1 นในระหว่างที�พาํนกัใน

ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม m% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย o% 

� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน TU วนั) 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�
บริษัทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 



 

 

 

 

 

 

ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา

เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั jวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ
ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทัวร์นี� เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า TU 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย m วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย TV วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั jวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 



 

 

 

 

 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ� นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั jวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

y. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน TVV มิลลิลิตร

ต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน T,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ T ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน

เท่านั�น  

7. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

>. ประเทศญี�ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื� อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข ่เนื� อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก 

  

 

 


