
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 18381 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 

 

กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ฟุกโุอกะ (เกาะคิวชู) 
นัดเวลา 22.00 น.  เดินทางโดย  TG 648  (01:00-08:10) 
 

มีบริการบนเคร่ือง 
 

- 

วนัท่ีสอง 

 

ฟุกโุอกะ – เบปปุ ออนเซน – บ่อทะเลนรก – บ่อทะเลเลือด 
หมู่บ้านยูฟูอิน – ถนนยูโนะสึโบะ – จงัหวดัซากะ 
 

--  / กลางวนั / ค า่ 
SAGA COMFORT 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 
 

ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – เมืองยูเรชิโนะ – บ่อแช่เท้า “ยูจูก”ุ 
ศาลเจ้าปลาดกุ – หมู่บ้านนินจา – ทาเคโอะ ออนเซน    

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
CENTRAL TAKEO 

HOTEL (Onsen) 
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 
 

ศาลเจ้าทาเคโอะ (ต้นการบูรยกัษ์ 3,000 ปี) – โทซุ เอ้าท์เลท 
ศาลเจ้าดาไซฟุ – ฟุกโุอกะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 

เช้า  /  --  /  -- 
MONTE HERMANA 

FUKUOKA HOTELหรือ
เทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 

 

ฟุกโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)  
เดินทางกลบัโดย  TG 649  (11:40-15:40) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเคร่ือง 

- 



 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
 

 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร ์C โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น) 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 2ทำ่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

05 – 09 มนีำคม 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

13 – 17 มนีำคม 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

19 – 23 มนีำคม 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

27 – 31 มนีำคม 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

03 – 07 เมษำยน 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

17 – 21 เมษำยน 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

24 – 28 เมษำยน 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

08 – 12 พฤษภำคม 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

15 – 19 พฤษภำคม 2563 36,990 35,990 33,990 7,900 

22 – 26 พฤษภำคม 2563 36,990 35,990 33,990 7,900 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 36,990 35,990 33,990 7,900 

05 – 09 มถุินำยน 2563 36,990 35,990 33,990 7,900 

12 – 16 มถุินำยน 2563 36,990 35,990 33,990 7,900 



 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟุกโุอกะ – เบปปุ – บ่อน ้าพทุะเลนรก ทะเลเดือด 
   หมู่บ้านยูฟูอิน – ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะ – ซากะ  
 

 01.00 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินฟุกโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.10 น. ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ เกาะคิวชู ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาญีปุ่่นเรว็กว่าไทย 2 ชัว่โมง)  
 09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) แหล่งออนเซน

ทีม่ชีื่อเสยีงล าดบัต้น ๆ ของญี่ปุ่ น ซึ่งจุดท่องเทีย่วส าคญั
ของเมืองนี้ นัน่ก็คอื แหล่งบ่อน ้าพุรอ้น ทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิโดยลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามสขีองน ้าทีอ่ยู่
ในบ่อนั ้น ๆ เราจะน าท่านชมไฮไลท์ของเมืองนี้  คือ   
Umi Jigoku หรือ “ทะเลนรก” แหล่งน ้าพุร้อนที่ใหญ่
ทีสุ่ดในเมอืงเบปปุ ซึ่งทีม่คีวามลกึถงึ 120 เมตร จนท าให้
มองเหน็น ้าเป็นสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเลและมคีวามรอ้นสูงถึง 
98 องศาเซลเซียส  จากนั ้นน าท่ านชม Chinoike 
Jigoku หรือ “ทะเลเลือด” น ้าพุร้อนสีแดง ที่เกิดจาก
ความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ที่น ้าแร่ใสบริสุทธิร์วมตวั
กับแร่ธาตุต่ างๆ  ภายใน บ่อท าให้น ้ าพุ ร้อนแห่ งนี้
กลายเป็นสแีดง 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยฟููอิน (Yufuin Onsen) ตัง้อยู่ในหุบเขารมิแม่น ้าแวดล้อมหุบเขา เมืองตาก

อากาศเลก็ ๆ ทีส่วยงามและมชีื่อเสยีงมากเมอืงหนึ่งของ
เกาะคิวชู  ถึงจะเล็กแต่บอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วย
คุณภาพเพราะมีทัง้แหล่งท่องเที่ยวในบรรยากาศชลิล์ๆ 
อยู่เพยีบ อย่างเช่น พพิธิภณัฑ์ศลิปะนี่มีหลายแห่งเลยก็
ว่าได้ หรือถ้าอยากจะช็อปป้ิงเบา ๆ ก็ยงัมีร้านค้าขาย
สนิคา้ทอ้งถิน่น่ารกัๆ ใหแ้วะเลอืกชมกนั  

  เดินต่อไปยัง ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะ (Yunotsubo 
Kaidou) เรียกได้ว่าเป็นถนนช็อปป้ิงที่ดังมากๆ ของ
เมืองนี้เลย เพราะทัง้ของเยอะและบรรยากาศก็ดี โดย
ถนนสายนี้ จะมีความยาวประมาณ 700-800 เมตร 
ตลอดสองฝั ่งถนนนี่ ร้านค้าหลายประเภทสลับกับ
บา้นเรอืนกนัแบบลงตวัมาก ๆ แถมแต่ละรา้นตกแต่งได้
น่ารกัเว่อร์    จนอดใจที่จะแวะเข้าไป   ชมให้ได้ทุก ๆ 
รา้นเลยทเีดยีว  

  เดินเท้าต่อไปยัง ยูฟู อินฟลอร์รัล (Yufuin Floral 
Village) หนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองยูฟุอินที่แขกไปใคร
มาต้องแวะมาปักหมุดให้ได้ โดยหมู่บา้นยูฟุอนิฟลอร์รลั
แห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรป มีกลิน่อายยุโรป
โบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสาย
เลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสุด 
ส าหรบัเดนชมนัน่น่ีชลิล์ ๆ แถมจุดถ่ายรูปสวยๆ กเ็พยีบ 



 

  ภายในนัน่มทีัง้รา้นอาหารบรรยากาศเก๋  ๆ และรา้นขายของทีร่ะลกึทีม่คีวามแฮนด์เมดไม่เหมอืนใคร      
 เยน็ น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกาะควิชูทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของธรรมชาติ

บรเิวณชายฝัง่ทีส่วยงาม และมปีระวตัศิาสตร์ในเรื่องของเครื่องปั้นดนิเผาทีม่ชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม SAGA COMFORT  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – เมืองอุเรชิโนะ – บ่อแช่เท้าสาธารณะ 
   ศาลเจ้าปลาดกุ – หมู่บ้านนินจา – ทาเคโอะ ออนเซน 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1688      

ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชินโต และยงัเป็น
ศาลเจา้อินาริทีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของญี่ปุ่ นอีก
ด้วย โดยศาลเจ้าแห่งนี่ได้เป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลนา
เบะชิมะ (Nabeshima clan) เจ้าผู้ปกครองเมืองซากะ    
ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบั
ของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ีผูค้นจ านวนมากมกัจะนิยม
มาสักการะขอพรเพื่อให้ทัง้การเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรและธุรกจิต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็  

    จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอุเรชิโนะ (Ureshino Onsen) เป็นเมอืงออนเซนที่มนี ้าแร่ธรรมชาติที่ดี
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเกาะควิชู และเป็นหนึ่งใน 3 ออนเซนที่
ดีที่ สุ ด ส าห รับผิ วในญี่ ปุ่ น  (Top three Bihada Hot 
Spring) มีแห ล่งน ้ าแร่มากถึง 17 แห ล่งที่มีน ้ ามาก
ตลอดเวลา ในน ้าแร่จะประกอบดว้ยเกลอื กรดคาร์บอนิก 
ในส่วนผสมที่ลงตวั และมอีุณหภูมิสูงถึง 100 องศาฯ จน
มีที่มาของชื่อในภาษาญี่ปุ่ นว่า “Ureshii” ที่แปลว่า 
“เยี่ยมไปเลย” ทีร่าชะนีจงิกุ (Empress Jingu) อุทานออกมา นอกจากนี้ยงัมชีื่อเสยีงชาเชยีวอกีดว้ย  

  แล้วน าท่านไปยัง บ่อแช่เท้าสาธารณะยูจูกุ (Yujuku 
Hiroba) เรียกไดว้่า เป็นลานผ่อนคลายสาธารณะก็ว่าได ้
เพราะมีทัง้บ่อน ้าพุร้อนส าหรบัแช่เท้า และยงัมีตู้อบซาว
น่าขาอกีดว้ย ท่านสามารถเลอืกไดว้่า อยากจะผ่อนคลาย
แบบไหนอย่างไร จะซาวน่ากเ็ลอืดลมไหลเวยีนดี และแช่
เทา้กผ็ดิสวยชุ่มชื่น หรอืจะเลอืกทัง้สองแบบเลยกย็่อมได้ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านไปยงั ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ “ศาลเจ้าปลาดุก” (Toyotamahime Shrine) เป็นศาลเจ้า

เล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความเป็นมาที่ยาวนาน ตัวอาคาร
หลกัจะท าด้วยไมล้ว้นๆ สรา้งแบบญี่ปุ่ นดัง้เดิม มตี านาน
ทีเ่ล่าขานต่อๆ กนัมาว่ามสีาวงามผู้หนึ่งนามว่า โทโยตะ
มะ ฮิเมะ เป็นเทพธิดามงักรที่มีผิวขาวราวหมิะ ปลาดุก 
นามะซุซามะ (Namazu sama) เป็นผู้ติดตามรบัใช้นาง 
ในสมยัก่อนมีการระบาดของโรคผิวหนังในหมู่บา้น ปลา



 

ดุกจงึช่วยเหลอืโดยใหผู้ป่้วยมาสมัผสัตวัจะท าใหสุ้ขภาพด ีและผวิหนังกลบัไปสวยงามอกีครัง้  
  แลว้น าท่านไปยงั หมู่บ้านนินจา “ไฮเซน ยูเมไคโดะ” 

(Hizen Yumekaido Ninja Village) เป็ น ธีมป าร์คที่
ตกแต่งตามรูปแบบของหมู่บ้านญี่ปุ่ นในยุคเอโดะ มี
ชื่อเสยีงว่าเป็นหมู่บ้านนินจาเพราะมกีารแสดงนินจาทีน่่า
ประทบัใจ จนมชีื่อเสยีงในญี่ปุ่ น สรา้งตามแบบของเมือง
ออนเซนญี่ปุ่ นที่มีชื่อเสยีงในสมยัก่อนที่ชื่อว่า Ureshino 
ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ตัวละครต่างๆ ที่
แต่งตวัเป็นซามูไร นินจา เจา้หญิงที่จะเดินไปเดินมาให้
ถ่ายรูปดว้ย หรอื จุดเช่าชุดนินจา พรอ้มอุปกรณ์ครบมอื ส าหรบัถ่ายรูปเล่นไดด้ว้ย 

 เยน็ น าท่านเดนิทางไปยงั เมืองทาเคโอะ (Takeo) เป็นเมอืง
ทีม่ีประวตัิศาสตร์เก่าแก่เกี่ยวกบับ่อน ้าพุรอ้นกว่า 1,300 
ปี โดยมีบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่ นหลาย
ท่านเคยมาเยือนที่นี่ กระทัง่ปัจจุบันยังอบอวลไปด้วย
กลิ่นอายแห่งวฒันธรรมโบราณ ที่สามารถพบเห็นได้ทัว่
อาณาบรเิวณเมอืงแห่งนี้ ผ่านบ่อน ้าพุรอ้นมากมาย  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  บริการท่านด้วย อาหารชุดญ่ีปุ่น  
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม CENTRAL TAKEO  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ศาลเจ้าทาเคโอะ “ต้นการบูรยกัษ์ 3,000 ปี”  
   โทซุ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เชา้นี้น าท่านชม ศาลเจ้าทาเคโอะ (Takeo Shrine) หรือ

เรียกอีกชื่อได้ว่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็น
ศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงนี้ เมื่อเขา้ไปด้านในจะพบกบั
ต้นการบูรยกัษ์ (Okusu) ทีถู่กแต่งตัง้ใหเ้ป็นอนุสาวรยีท์าง
ธรรมชาติของเมืองทาเคโอะ ต้นไม้ต้นน้ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดเป็นอันดับ 7 ของประเทศญ่ีปุ่น และมีอายุ
ยาวนานกว่า 3,000 ปี ดว้ยความสูง 30 เมตร เสน้รอบวง 
20 เมตร และกิ่งก้านที่แผ่ขยายไปทุกทิศทางกว่า 30 
เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นไม้ศกัดิส์ ิทธิข์องศาลเจ้าแห่งนี้
เลยก็ว่าได้  เนื่องจากเป็นต้นไม้ 2 ต้นที่มีรากที่เชื่อม
ติดกัน จึงท าให้มีผู้คนมาบูชาขอพรในเรื่องความรัก 

คู่ครอง ธุรกจิ โชคลาภ  
  จากนัน้น าท่านไปยัง โทซุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu 

Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปป้ิงเอ้าท์เลทขนาด
ใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและ แบรนด์ท้องถิ่น
มากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, 
Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 



 

Under Armour, Samsonite, Lego, Bose, Asics, Seiko, Citizen, G-Shock, Polo Ralph Lauren, 
Lacoste, Gap  และอื่นๆ อกีมากมาย 

  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในศนูยอ์าหารของเอ้าท์เลท   
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ  แล้วน าท่านชม ศาล

เจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu Shrine) ศาลเจา้แห่ง
การศึกษาแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นตั ้งแต่ในยุคสมัยเฮอัน 
(Heian) โดยแรกเริ่มเดิมทีเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
สกัการะให้แก่นักปราชญ์แห่งยุคนามว่า “สุกาวะระ มิชิ
ซาเนะ” ที่นี่จงึเหมือนจะมชีื่อเสยีงในการขอพรด้านการ
เรยีนการศกึษา ซึ่งนักเรยีนจากทัว่ญี่ปุ่ นจะมาขอพรกนั  

  และบริเวณทางเข้าศาลเจ้า ร้านกาแฟ Starbucks  ถือ
เป็น 1 ใน 10 ร้านของสตาร์บคัที่ตกแต่งได้เท่ห์ที่สุดใน
โลก ประดบัประดาไปดว้ยทอ่นไมม้ากถงึ 2,000 ท่อน ว่า
กนัว่าเมื่อเอาไม้มาเรียงต่อกันจะยาวถึง 4.4 ก.ม. เลย
ทีเดียว อิสระให้ท่านเดินชมย่านการค้าบริเวณหน้าศาล
เจา้ ซึ่งมทีัง้ขนมทอ้งถิน่ และของทีร่ะลกึมากมาย 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และ
ใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศญี่ปุ่ นดว้ย 

 เยน็ อสิระใหท้่านช้อปป้ิงทีย่่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน (Tenjin) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลา
แห่งความสุขเลยทีเดียว เนื่องจากย่านนี้มีให้เลือกเดิน   
ช๊อปชิมชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรียง
รายอยู่เต็มสองข้างฝัง่ถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้าง
ใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อ
หลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรน
เนมด์ หนังสอื เครื่องส าอางค์ต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  ฟุกโุอกะ – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฟุกโุอกะ แลว้น าคณะท าการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 11.40 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 649 
 15.40 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  

**************************AOB000_Kyushu_Beppu-Saga-Fukuoka_5D3N_TG 

 

หมายเหตุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมืองภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 
 



 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช.ม. หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร์ 
 ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมีการเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร์ หากไม่มกีารแจง้เรื่อง
ไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้  
 บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสิทธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปทีเ่ข้าพกั โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรอืวนัเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคนืค่าบรกิาร
ไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบริษทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนือควบคุมของบรษิทัฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน , โรงแรมหรือบรษิัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แล้ว 
 



 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะต้องผ่านการพจิารณาจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถงึวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะต้องใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดือน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


