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เที่ยวตอนใต้ญี่ปุน่ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ 
สัมผัสกับการ อาบทรายรอ้น อันเลือ่งชือ่ที่สดุของญี่ปุ่น 

อิลูมิเนชั่นทีย่ิ่งใหญ่ที่สดุในโลกด้วยไฟ 13 ล้านดวง  
ชอปปิ้งจุใจใจกลางเมอืงฟุคุโอกะ แช่ออนเซ็น 1 คืนเต็มๆ 

 
 

 ลิ้มรสชาติอาหารญี่ปุ่น
แบบดั้งเดิม 

 เทศกาลสงกรานต์  9 – 14 เมษายน 2563 

ราคา 49,900.- 

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกจาก SKYTRAX 

SQ 981  BKK-SIN  21.00 – 00.25 
SQ 656  SIN-FUK  01.20 – 08.35 
SQ 655  FUK-SIN   10.00 – 15.25  
SQ 982  SIN-BKK   17.30 – 19.00 
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18.00  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 5 สายการบิน

สิงคโปร ์แอร์ไลน์ เคาน์เตอร ์K เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้น

เครื่อง สายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกบัจอโทรทศัน์

ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบนัเทิงได้ตามอธัยาศยั พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทุก

เท่ียวบิน (ทัง้ขาไปและขากลบั) และได้รบัรางวลัด้านการบริการและคณุภาพจาก SKYTRAX 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที่ รายการ 
อาหาร โรงแรม B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮ ี     

2 สนามบินชางฮ ี– สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – อาบทรายรอ้น – บ่อนรกจิโก
กุ เมกุริ – เบปป ุ  

  

BEPPU FUGETSU HAMMOND 
HOTEL หรอืเทียบเท่า 

3 
เบปปุ – หมู่บ้านยูฟอูิน – เก็บสตอเบอร์รี่ – ชมวิวยอดเขาอินาสะ ติดอันดับ 1 ใน 3 
ของญี่ปุ่น – นางาซาก ิ    

NAGASAKI SKY CHAIN HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 นางาซากิ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เฮ้าส์ เทน บอซ (อาณาจักรแหง่แสง) – ซาเซโบะ   - JR OKURA HUIS TEN BOSCH 
หรือเทียบเท่า 

5 ซาเซโบะ – ตลาดเช้ายูบุโกะ – ปราสาทคาระซึ – ดิวตีฟ้รี –  
ช้อปปิ้งเท็นจิน – ฟุกุโอกะ   

- TOEI FUKUOKA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินชางฮ ี– กรุงเทพฯ     

DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี 

http://bit.ly/2NMk5YE
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21.00   ออกเดินทางสู่  สนามบินชางฮี  ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน  สิงคโปร์แอร์ไลน์           

เท่ียวบินท่ี SQ 981 

 

 

 

00.25  ถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินฟกุโุอกะ   

01.20  ออกเดนิทางสู่ สนามบินฟกุโุอกะ โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 656 

08.35 ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟ ุศาลเจา้ชนิโตอนัเก่าแก่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดของฟุกุโอกะ สรา้งขึน้

ในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทศิแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศลิปินดา้นวรรณคดจีนีและการศกึษา ซึง่ไดร้บั

การยกยอ่งใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งภมูปัิญญา จงึมนีกัเรยีนนิสตินกัศกึษามากมายมากราบไหวข้อพรเพื่อ

ความส าเรจ็การศกึษาไมเ่วน้ในแต่ละวนั รปูปัน้ววัหน้าศาลเจา้ เชื่อกนัว่าถา้ลูบตามส่วนต่างๆ เราจะ

มสีุขภาพดทีีบ่รเิวณนัน้ๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบรเิวณหวั ลูบเขากจ็ะมหีวัด ีเรยีนเก่ง ฉลาด และหาก

เดนิอธษิฐานขา้มสะพานแดงทัง้ 3 สะพาน เปรยีบเสมอืนการเดนิผ่านอดตีไปปัจจุบนั และสู่อนาคต

แห่งความส าเรจ็ ที่ส าคญัอกีแห่ง คอื ต้นบว๊ย หลากหลายพนัธุ์กว่า 6,000 ต้นเจรญิเตบิโตอยู่ทุก

แห่งภายในวดั ท าใหบ้รรยากาศแสนรื่นรมยแ์ละไม่ลมื ระหว่างทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสงัเกตุ

จะมนี ้าเตา้แขวนอยูเ่ตม็ไปหมด ซึง่เชื่อกนัว่าถา้เขยีนชื่อเดก็แรกเกดิใส่ลงไปในน ้าเต้าแลว้เทพเจา้จะ

คุ้มครองเดก็ให้ปลอดภยั อิสระให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงกว่า 100 แห่งบรเิวณหน้าวดั ห้ าม

พลาด ขนมอเุมะกาเอะ โมจิ (โมจิใส้บว๊ย) ซึง่เป็นขนมทีข่ ึน้ชื่อของสถานทีแ่ห่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY 2 สนามบินชางฮี – สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – อาบทรายร้อน – บ่อนรกจิโกกุ เมกุร ิ– เบปปุ 
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จากนัน้น าท่านไปสมัผสักบัการ อาบทรายร้อน อนัเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่ นซึ่งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าใน

ทรายรอ้นนัน้อุดมด้วยแร่ธาตุทีท่ าให้ผวิพรรณสดใสสุขภาพด ีและมสีรรพคุณทางการรกัษาอาการ

ปวดเมือ่ยอกีดว้ย 

น าท่านสู่ จิโกก ุเมกริุ สถานทีท่่องเที่ยวของเบปปุทีท่่านไม่ควรพลาด ซึง่คนญี่ปุ่ นเรยีกอกีชื่อหนึ่ง

ว่า ทวัรบ่์อนรก เนื่องด้วยบ่อน ้าแร่ธรรมชาติที่มสีสีนัตระการตา ไม่ว่าจะเป็นบ่อเลอืดที่เดอืดปุด

ขึน้มาเป็นสแีดงเขม้ บ่อทะเลมสีฟ้ีาราวกบัน ้าทะเล บ่อโคลนเดอืดทีอ่ดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ โดย

แต่ละบ่อลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้นสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส ส่งกลิน่ก ามะถนัอบอวลไปทัว่หุบเขา 

มคีวนัพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหนิ ซึง่เป็นการรงัสรรคข์องธรรมชาตทิีท่่านสามารถพบได ้ณ 

ทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่านัน้ ซึง่บ่อนรกของทีน่ี่มอียูท่ ัง้หมด 8 บ่อ ดว้ยกนั (เข้าชม 2 บ่อ)  

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ที่พกับรเิวณ เบปปุ ณ BEPPU FUGETSU HAMMOND 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่

แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าใหม้ผีูก้ล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
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เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าเดนิทางสู่ หมู่บ้านยูฟอิูน หมู่บ้านหตักรรม ภายใน

หมู่บ้านมรี้านค้าการฝีมอืมากมายชมร้านเครื่องแก้ว 

รา้นขนมญีปุ่่ นปรุงสดๆ รอ้นๆ และ สะอาดสะอ้าน และ

เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่

โบราณ ชมพนัธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศยัใน

ทะเลสาบอย่างธรรมชาติ หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีธรรมชาติงดงามซึ่งได้รบัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดี มีการท า

เกษตรกรรมในเมอืง และเป็นเมอืงท่องเที่ยวชื่อดงัเมอืงหนึ่งของญี่ปุ่ น เมอืงนี้อยู่ตดิกบัเมอืงเบปปุ

ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ APU ในจงัหวดัโออติะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ไร่สตอเบอร่ี เพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกชมและชมิสตรอเบอรีส่ด ๆ จากไร่ของ

ชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอยา่งพถิพีถินั และไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าใหผ้ล

DAY 3 เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เก็บสตอเบอรี่ – ชมวิวยอดเขาอินาสะ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – นางาซากิ 
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ของสตรอเบอร์รี่นัน้มขีนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า และท่านยงั

สามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากแก่คนทีบ่า้นได ้อกีดว้ย 

น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศชมววิ ยอดเขาอินาซะ โดยกระเช้าไฟฟ้าใช้เวลาประมาณ 5 นาท ีที่

ความสูง 333 เมตร ตัง้อยู่ใกลก้บัตวัเมอืงนางาซากิ ทีจุ่ดชมววิสูงสุดของภูเขาจะ สามารถเหน็ววิที่

สวยงามของเมอืงได้กว้างไกลสุดสายตา อีกทัง้ที่นี่ยงัตดิ 1 ใน 3 จุดชมววิกลางคนืที่สวยที่สุดใน

ญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ นางาซากิ ณ NAGASAKI SKY CHAIN HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 
 

 
เช้า   รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซากะ สมควรแก่เวลาน าท่านสกัการะ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (YUTOKU 

INARI SHRINE) ตัง้อยู่ท่ามกลางภูเขา สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ า

ตระกูล NABESHIMA ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมยัเอ

โดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินารทิี่ใหญ่และส าคญั

เป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิในเกยีวโต 

และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตวั

ศาลเจ้าเป็นจุดชมววิที่สวยงามอกีจุดหนึ่ ง โดยเฉพาะ

ช่วงฤดูใบไมผ้ล ิยามที่ดอกซากุระบานสะพรัง่ และช่วง

ฤดใูบไมร้ว่งทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดง ดา้นหน้าศาลเจา้ยงัมสีะพานสแีดงตดักบัแม่น ้าสายเลก็ๆ 

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทบัของเทพเจ้า

DAY 4 นางาซากิ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เฮ้าส์ เทน บอซ (อาณาจักรแห่งแสง) – ซาเซโบะ 
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ศกัดิส์ทิธิท์ ีป่ระชาชนต่างพากนัไปสกัการะขอพรเกีย่วกบัการเกบ็เกี่ยว ความส าเรจ็ดา้นธุรกจิ ความ

ปลอดภยั และความรกั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางเขา้ที่พกั ณ ซาเซโบะ เมอืงตากอากาศรมิทะเลทีม่ชีื่อเสยีงมากแห่งหนึ่ง อสิระให้

ท่านสนุกต่อที่ เฮ้าส ์เทน บอซ (Huis Ten Bosch) อกีครึง่วนัเตม็ ! ท่านสามารถเลอืกเดนิเล่นช้

อปป้ิงสนิค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (เบเกอรี่ของญี่ปุ่ นนับว่าสุดยอดรสเยี่ยม

แห่งเบเกอรี)่ ชสี, ชอ็คโกแลต็, แยมผลไม ้ผลติภณัฑย์อดนิยมสไตลด์ชัท์ และสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 

เป็นของฝากของขวญัแด่คนที่ท่านรกั ตามอธัยาศยั และสิ่งที่พลาดไม่ได้ การแสดงอิลูมเินชัน่ที่

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยไฟ 13 ลา้นดวง ดว้ยธมีงาน “อาณาจนัทีแห่งแสง”       

 

 

 

 

 

 

 **อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ซาเซโบะ ณ JR OKURA HUIS TEN BOSCH หรอื

เทยีบเท่า 
 
    

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ตลาดเช้ายูบุโกะ ตลาดสดที่ขายอาหารทะเลนานา

ชนิด ยูบุโกะเป็นเมอืงท่าเรอือยู่ทางตอนเหนือสุดของจงัหวดัซา

กะ ขึน้ชื่อในเรื่องปลาหมกึซึง่มอียู่ 4-5 ประเภท เนื้อปลาหมกึจะ

ใสมากจน สามารถมองเหน็ฝัง่ตรงกนัขา้มไดช้ดัเจน หากไดล้อง

ชมิท่านซาชมิปิลาหมกึท่านจะรูส้กึถงึเนื้อที่เหนียวนุ่มและความ

หวานทีก่ระจายไปทัว่ปาก อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมตลาดตามอธัยาศยัหรอืแวะทานอาหารทะเลสดๆ 

จากนัน้น าท่านสู่ ปราสาทคาระซึ ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ 1608 ช่วงตอนต้นยุคสมยัเอะโดะ โดยได

เมยีวรุน่แรก ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 7 ปี เนื่องจากตวัปราสาทหนัหน้าสู่ทะเลในขณะทีม่ป่ีาสนเรียงราย

 DAY 5 ซาเซโบะ –ตลาดเช้ายูบุโกะ – ปราสาทคาระซึ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเท็นจิน – ฟุกุโอกะ 
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อยู่ทัง้ทางฝัง่ตะวันออกและตะวันตก ท าให้ปราสาทถูก

มองเหน็เหมอืนกบัว่าเป็นนกกระเรยีนที่ก าลงับนิ จงึมชีื่อ

เรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า "ปราสาทไมซึรุ" เป็นที่รู้จกักันดีว่ามี

ชื่อเสยีงของจงัหวดัในเรื่องความงามของดอกซากุระและ

ดอกฟูจทิีบ่านในแต่ละฤดูภายในปราสาทมี 5 ฐาน 5 ชัน้ 

ภายในจดัแสดงอาวุธสงครามและขอ้มลู ต่างๆ บนตวัปราสาทท่านสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของป่า

สนนิจโินะมาซบึาระและอ่าวคาระซไึดจ้ากหอชมววิบนชัน้สงูสุด 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ ดิวต้ีฟรี [Duty Free] อิสระให้ท่านเลือกซื้อสนิค้าปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผ้า น ้าหอม 

เครือ่งส าอางต่างๆ ตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงเทน็จิน” ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของฟุคุโอกะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการ

จบัจ่ายซื้อของที่ระลกึอย่างจุใจกบัแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญงิด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม 

เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอื่นๆอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

อาหารม้ือแนะน า!! ขอเชิญท่านล้ิมรสชาติของราเมง็ฟกุโุอกะสูตรฮากาตะ ทีเ่ข้ียวจากน ้ าซุป

กระดกูหมเูป็นเวลานานกว่า 8 ช.ม. !! 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ฟกุโุอกะ ณ TOEI FUKUOKA HOTELหรอืเทยีบเท่า 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

10.00 ออกเดินทางสู่  สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน  สิงคโปร์ แอร์ไลน์        

เท่ียวบินท่ี SQ 655 

15.25 ถงึ สนามบินชางฮี รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู 

17.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 978 

19.00 ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

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

ก าหนดการเดินทาง : 9 – 14 เมษายน 2563 เทศกาลสงกรานต์ 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 49,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 47,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 12,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

 

 

DAY 6 สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
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 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,500 เยน/คน/ทริป   

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 



หน้า 14 / 15 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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