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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 โดยเที่ยวบนิที่ SL 314  (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
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วนัทีส่อง ฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – เบปปุ – หมูบ่า้นยฟููอนิ – บอ่ทะเลเดอืดจโิกกุ เมกุร ิ– บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ 
                        แชอ่อนเซ็น 

 

07.00 น.      เดนิทางถงึสนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั ... ผ่านพธิศีุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้ม
ตรวจเช็คสมัภาระออกเดนิทางสู ่“เมอืงเบปปุ” ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแห่งบอ่น ้าแร่ที่
เป็นบอ่โคลน จัดเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแรม่ากทีส่ดุนักทอ่งเทีย่วสามารถลองแชน่ ้าแรห่ลายหลากชนดิได ้“ศาลเจา้ดา

ไซฟุ” วัดชนิโตเก่าแก่และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนัีกเรยีนนิสติ 
นักศึกษามากราบไหวข้ อพร เพื่อการศึกษาไม่เวน้แต่ละวัน ในฤดูใบไมผ้ลิภายในวัดมีตน้บ๊วยนานาพันธ์
มากกวา่ 6,000 ตน้เจรญิเตบิโตอยา่งหนาแน่นทั่วบรเิวณวัด ใหบ้รรยากาศทีแ่สนรืน่รมย ์ 

 

 
 
ดา้นหนา้ศาลเจา้มี รูปหล่อววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชือ่ที่ว่า ถา้ลูบหัววัวแลว้จะมีปัญญาดแีละมี

สขุภาพแข็งแรง ใครตอ่ใครจงึพากันลบูหัววัวตัวนี้ดว้ยความ
เอ็นดู  อสิระใหท้่านได ้“ชมและซือ้” สนิคา้ของฝากของที่
ระลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีร่า้นคา้กว่า 100 รา้นบรเิวณหนา้

วัดรวมถึงรา้นขนมขึ้นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนม
หวานทีท่ าจากถ่ังแดงห่อแป้งขา้วเหนียวแลว้น าไปป้ิง หรอื
จะเลอืกซือ้ ตุก๊ตาฮากะ ฮารโิกะ ทีท่ าจากกระดาษป้ันเป็น

กอ้นและระบายตกแต่งเป็นรูปหนา้ คนญี่ปุ่ นเชื่อว่า เป็น
ตุ๊กตาน าโชค  

 

 
 น าทา่นเขา้สู ่หมูบ่า้นยฟุุอนิ เป็นตน้แบบของหมูบ่า้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น 
และเมอืงนี้มชี ือ่เสยีง อกีอยา่งในเรือ่งของน ้าพรุอ้น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ Lake 

Kinrin  ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสทีี่งดงามอีกแห่งหนึ่งของ
หมู่บา้นยูฟูอนิหมู่บา้นยูฟูอนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพื้นเมือง ผักและ
ผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ Handmade น่ารักๆ มากมายและยังมขีนมขึน้ชือ่อยา่ง "โค

ร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอ ินนั้นตั ้งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาตใินหุบเขาสเีขยีวอันงดงาม ปัจจุบันเมอืงยุฟุอนิไดก้ลายเป็นเมอืงแห่ง

การทอ่งเทีย่วซึง่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาเยอืน 
เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่บ่อน า้พุรอ้น (JigokuMeguri) หรอื บ่อน า้พุรอ้นขุมนรกท ัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่
เก ิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุที่เขม้ขน้ เช่น ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม 
คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกที่

เห็นกัน ท่านจะไดพ้บกับบ่อทะเลเดอืด ยูม-ิจโิกกุ (UmiJigoku) ซึง่เป็น 1 ใน 8 บอ่น ้าพรุอ้นชือ่ดังของเมอืงเบปป ุ
เป็นบอ่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไปชมมากทีส่ดุเพราะมคีวามสวยงามดเูป็นนรกนอ้ยกวา่แหง่อืน่ ตัง้แตท่างเขา้เราจะเห็นควัน
ขาวพวยพุง่แทรกกอ้นหนิใหญข่ึน้มาเสยีงดังฟู่ ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมือ่เดนิเขา้ไปใกล ้ๆ  จะรูส้กึไดถ้งึความรอ้นทีพุ่่งขึน้มา

จากใตธ้รณี  

 
ก่อนที่จะเขา้ไปชมบ่อทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวก่อนได ้ซึง่ในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มากจนเด็กตัวเล็กๆ 
สามารถลงไปน่ังได ้ยูม ิจโิกกุ เป็นบ่อน ้ ารอ้น สฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเล ดว้ยความลกึ 150 เมตร ก าเนิดขึน้หลังจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อนมสี่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสขีาวพวยพุ่งขึน้มารอบๆ บ่อตลอดเวลา 
อุณหภูมขิองน ้าสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สามารถตม้ไข่ใหส้กุได ้บ่อนี้แมน้ ้าจะรอ้นเกนิกวา่จะลงไปแชไ่ด ้แต่ก็มผีง

น ้าแร ่วางจ าหน่ายในรา้นขายของทีร่ะลกึ ใหน้ าไปละลายน ้าอาบเองทีบ่า้นได ้สรรพคุณท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่งและ
รักษาโรคผวิหนังได ้กอ่นออกมาอยา่ลมืไปน่ังแชเ่ทา้ในบอ่น ้ารอ้นใตศ้าลา (ออนเซน็เทา้) จะท าใหรู้ส้กึสบายเทา้ และมี
แรงเดนิเทีย่วตอ่ไป ซึง่ใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วฟร ีจะน่ังแชน่านเทา่ใดก็ได ้(รวมคา่เขา้ชมบอ่น า้แร ่2 บอ่) 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  *** ใหท้่านไดอ้ ิม่อร่อยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์ห้ท่านไดล้ ิม้ลอง

รสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

พกัที ่  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ย
ใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต – ศาลเจา้ยโูทค ุ– ถนนคนเดนิฮามาโนมาจ ิ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต  เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของ
แบรนด์ชั ้นน าและแบรนด์ทอ้งถิ่นมากกว่า 150 รา้น เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, 
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Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆอีกมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก 
ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 
 

 
 
เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซากะ น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิสรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกาย

ชนิโต ประจ าตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคัญเป็นอันดับ 3 รอง
มาจาก ศาลเจา้ฟุชมิอินิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก  ิดา้นบนของตัวศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมววิที่
สวยงามอกีจุดหนึง่โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากรุะบานสะพร่ัง และชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นเป็น

สสีม้แดง สว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคูก่ับแมน่ ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพทีส่วยงามเลยทเีดยีว  ศาลเจา้แหง่นี้
เป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนต่างนยิมไปสกัการะขอพรเกีย่วกับการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธรุกจิ 
และความปลอดภัย อกีทัง้ศาลเจา้แหง่นี้ยังเป็นหนึง่ในฉากละคร "กลกมิโมโน" 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่“เมอืงนางาซาก”ิ  เพือ่เดนิทางสู ่ถนนคนเดนิฮามาโนมาจ ิท่านสามารถเดนิเล่นและชม

บรรยากาศสถาปัตยกรรม สิง่ปลูกสรา้ง เชน่ บา้นเรอืน ศาลเจา้ วัด ซุม้ประตูต่างๆ และอาหารรสชาตพิเิศษทีม่คีวาม
ผสมผสานระหวา่งจนีและญี่ปุ่ นทีผ่สมผสานกันอยา่งลงตัว คุณจะพบไดท้ีน่างาซากทิีเ่ดยีวเทา่นัน้ อาหารขึน้ชือ่ประจ า

เมอืงนี้ คอื ซารา อดุง้ (SARA UDON) ราดหนา้ญีปุ่่ น เป็นเมนูเสน้สตูรผสมพเิศษระหวา่งจีนและญีปุ่่ น และอาหารทีข่ ึน้
ชือ่อกีอย่างหนึ่งคอื จัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสห้มูรอ้นๆทีม่ชี ือ่เรยีกว่า KAKUNI-MAN รา้นอาหารย่านนี้จะ
เปิดบรกิารถงึเวลา 21.00 น. 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ ซากะ – นางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– ฟุกุโอกะ – ดวิตีฟ้ร ี–  ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นชมบรเิวณรอบนอก “อะตอมมคิบอมบ”์ เพือ่ยอ้นร าลกึถงึครัง้ทีก่องทัพสหรัฐฯ “ทิง้ระเบดิปรมณู” ที่
เมอืงนางาซาก ิในวันที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 หลงเหลอืไวเ้พยีงความโศกเศรา้ และซาก
สิง่ก่อสรา้งทีป่รักหักพังยังคงอนุรักษ์ไวใ้หค้นรุน่หลังไดร้ะลกึถงึ ซึง่นับวา่เป็นเหตกุารณ์ทีก่่อใหเ้กดิความสญูเสยีอยา่ง

ใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่ น และเป็นสิง่ที่ท าใหค้นญี่ปุ่ นปลูกฝังใหเ้ป็นมีความเป็นชาตนิิยม ขยันและอดทนรุ่นต่อ
รุน่ (ไม่รวมคา่เขา้ชมพพิธิภณัฑ ์200 เยน/ทา่น) จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สวนสนัตภิาพนางาซาก ิทีส่รา้งขึน้เพือ่
เป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 เรยีกวา่ “สงครามมหาเอเชยีบูรพา” ภายในมอีนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่

ระลกึถงึความโหดรา้ย ของสงครามทีผ่่านมาและการมองใหเ้ห็นถงึสนัตภิาพในอนาคตซึง่จะเป็นทีม่าแหง่ความสงบร่ม
รืน่ตอ่ไป ท่านจะไดพ้บกับอนุสาวรยีข์นาดใหญ่ตัง้ตระหง่าน เป็นรปูป้ันผูช้าย มอืขวาชีข้ ึน้ไปบนฟ้า สือ่ถงึการเตอืนให ้
เห็นภัยคกุคามจากระเบดิปรมาณู แขนขา้งซา้ยขนานไปตามแนวราบ อันสือ่ความหมายถงึความปรารถนาในสันตภิาพ

ของชาวโลก  
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เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีซึง่มี
สนิคา้ใหบ้รกิารทกุท่านเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถกูย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซือ้
ในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุ่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่“เทนจนิ  ชอ้ปป้ิงมอลล”์ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของฟุคุโอกะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ
มากมาย ทัง้หา้งอเิซตัน มติสโึคช ิรวมทัง้รา้นคา้ใตด้นิมากมาย “ชมและซือ้” สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร,์ Note Book, นาฬิกา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง 

เป็นตน้ ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถกูจัดใหม้กีารแสดงดนตรผีลงานทางศลิปะของศลิปิน
สมัครเล่นในชว่งของวันหยดุสดุสัปดาห ์อกีทัง้รา้นคา้รถเข็นหรอื “ยะไต”   รา้นอาหารรมิทางราคาย่อมเยาเป็นทีน่ิยม
ของชาวญี่ปุ่ น ทัง้รา้นราเมน หรอืรา้นสาเกเล็ก ๆ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตัง้แต่หัวค ่าจนถงึ ต ี2 ซึง่จะมลีูกคา้แวะเวยีนมาใช ้

บรกิารอยา่งตอ่เนื่อง ** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่นอสิระค า่ตามอธัยาศยั** 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  KARATSU ROYAL HOTEL/ CHISUN INN TOSU หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

 

น าทา่นสู ่สนามบนิฟุกุโอกะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
07.50 น.    เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เทีย่วบนิที ่SL315 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
11.55 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาจอยแลนด์

ไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

04 – 08 ตลุาคม 2562 23,999 8,000 15,999 

05 – 09 ตลุาคม 2562 23,999 8,000 15,999 

09 – 13 ตลุาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

10 – 14  ตลุาคม 2562 27,999 8,000 19,999 

16 – 20  ตลุาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

17 – 21  ตลุาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

18 – 22  ตลุาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

19 – 23  ตลุาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

20 – 24   ตลุาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

23 – 27   ตลุาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

24 – 28   ตลุาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

25 – 29   ตลุาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

26 – 30  ตลุาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่น

ละ 1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1   ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้    
2.2   ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3   ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้หมดทั ้งนี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

2 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

3 การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

4 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
 

 



 

ทวัร์ญี่ป่น (ZG) ZFUK01 ญี่ปุ่ น เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ  เลสโก การะบุหนิง 5D3N (SL) 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

4.1 ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.2 ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
4.3 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4.4     ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

4.5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4.6 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

4.7 อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

4.8 มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

  

 

 


