
 

 

รหัสทัวร  ZET1900466 
ทัวรญ่ีปุ�น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน (SL) 
ศาลเจาดาไซฟุ   หมูบานยูฟูอิน   บอทะเลเดือดจิโกกุเมกุริ   แชออนเซ็น    
วัดนาริตะซังคุรุเมะ   ศาลเจายูโทคุอินาริ   ชอปปم�งโทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต 
 

 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทยไลออน แอร 

เคานเตอร 8 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
23.00 น. เดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ SL 314 บริการอาหารวาง

และน้ําด่ืมบนเคร่ือง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 2 ช่ัวโมง) 

 
วันที่สอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เบปปุ – หมูบานยูฟูอิน – บอทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ -  

ยูเมะ ทาวน - แชออนเซ็น 
07.00 น.    ถึงสนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญี่ปุ�นดินแดนอาทติยอุทัย ... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคน 

เขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระ  นําทานเดินทางสูเมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของ
แดนอาทิตยอุทัย ใครไดไปสัมผัสแลวจะหลงใหลเสนหของเมืองน้ีที่แมจะเต็มไปดวยตึก
สูงระฟ�าแตก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แหงน้ีจึงมี
ทั้ง 2 อารมณใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสเสนหของฟูกูโอกะ ซึ่งเล่ืองช่ือจนไดรับการจัด
อันดับของนิตยสาร ASIA Week ให เป น เมื องที่ น าอยูที่ สุด ในเอเชีย ขณ ะที่
สหประชาชาติทํานายวาเมืองน้ีเปนเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเปนอันดับ 2 ของโลก
รองจากลาสเวกัส  ชม “ศาลเจาดาไซฟุ” วัดชินโตเกาแกและมีช่ือเสียงที่สุดของจังหวัดฟุ
กุโอกะ เปนที่สถิตของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหวขอพร 
เพื่ อการศึกษาไม เวนแต ละวัน  ในฤดูใบไม ผลิภายในวัดมีตนบ วยนานาพั นธ
มากกวา 6,000 ตนเจริญเติบโตอยางหนาแนนทั่วบริเวณวัด ใหบรรยากาศที่แสน
ร่ืนรมย  
ดานหนาศาลเจาม ีรูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝ�าอยูบนแทนดวยความเช่ือที่วา ถาลูบหัววัว
แลวจะมีปญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครตอใครจึงพากันลูบหัววัวตัวน้ีดวยความ
เอ็นดู   
อิสระใหทานได “ชมและซื้อ” สินคาของฝากของที่ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมืองที่รานคา
กวา 100 รานบริเวณหนาวัดรวมถงึรานขนมขึ้นช่ืออยาง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานที่
ทําจากถั่งแดงหอแป�งขาวเหนียวแลวนําไปปم�ง หรือจะเลือกซื้อ ตุกตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทํา
จากกระดาษปم�นเปนกอนและระบายตกแตงเปนรูปหนา คนญี่ปุ�นเช่ือวา เปนตุกตานําโชค 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

หลังอาหารนําทานเดินทางสู “เมืองเบปปุ” ต้ังอยูบนชายฝم�งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชู
เปนเมืองแหงบอน้ําแรทีเ่ปนบอโคลน จัดเปนเมืองที่มีรีสอรทน้ําแรมากที่สุดนักทองเที่ยว
สามารถลองแชน้ําแรหลายหลากชนิดได  นําทานเขาสู หมูบานยุฟุอิน เปนตนแบบของ
หมูบาน OTOP ของประเทศญี่ปุ�น และเมืองน้ีมีช่ือเสียง อีกอยางในเร่ืองของน้ําพุรอน 
ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแหงน้ีที่เปนจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่
งดงามอีกแหงหน่ึงของหมูบานยูฟูอินหมูบานยูฟูอินประกอบไปดวยรานคาขายของ
พื้นเมือง ผักและผลไมสด ของที่ระลึก Handmade นารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้น
ช่ืออยาง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปงทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินน้ันตั้งอยูทามกลาง
ธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปจจุบันเมืองยุฟุอินไดกลายเปนเมืองแหงการ
ทองเที่ยวซึ่งเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักทองเที่ยวนิยมมาเยือน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู บอน้ําพุรอน (JigokuMeguri) หรือบอน้ําพุรอนขุมนรกทั้ง
แปด เปนบอน้ําพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึน้ภายหลังจากการระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบไป
ดวยแรธาตุที่เขมขน เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม เปนตน และ
รอนเกินกวาจะลงไปอาบได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ตั้งช่ือใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่
เห็นกัน นําทานชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บอน้ําแรสีเลือด น้ําแรสีแดงที่เกิดจากความ
มหัศจรรยของธรรมชาติ ที่น้ําแรใสบริสุทธิ์รวมตัวกับแรธาตุตางๆ ภายในบอทําใหน้ําพุ
รอนกลายเปนสีแดง  
จากน้ันนําทานชม บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเปน 1 ใน 8 บอน้ําพุรอน
ช่ือดัง ยูมิ จิโกกุ เปนบอน้ํารอนสีฟ�าเหมือนน้ําทะเล ดวยความลึก 150 เมตร กําเนิดขึ้น
หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปกอน มีสวนประกอบของแรโคบอลต ควัน
สีขาวพวยพุงขึ้นมารอบๆ บอตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ําสูงถึง 98 องศาเซลเซียส 
สามารถตมไขใหสุกได บอน้ีแมน้ําจะรอนเกินกวาจะลงไปแชได แตก็มีผงน้ําแรวาง
จําหนายในรานขายของที่ระลึก ใหนําไปละลายน้ําอาบเองที่บานได สรรพคุณทําให
ผิวพรรณเปลงปลั่งและรักษาโรคผวิหนังได กอนออกมาอยาลืมไปน่ังแชเทาในบอน้ํารอน
ใตศาลา (ออนเซ็นเทา) จะทําใหรูสึกสบายเทา และมีแรงเดินเที่ยวตอไป ซึ่งใหบริการแก
นักทองเที่ยวฟรี จะน่ังแชนานเทาใดก็ได (รวมคาเขาชมบอน้ําแร 2 บอ) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ยูเมะทาวน ซึ่งเปนศูนยการคาขนาดใหญ ภายในมีรานอาหาร 
รานขายเคร่ืองสําอาง  กระเป�า เส้ือผา รองเทา รวมไปถึงผลิตภัณฑเวชสําอาง ยารักษา
โรคซึ่งเปนที่นิยมและรานคาปลอดภาษีภายในศูนยการคาน้ีอีกดวย  อิสระใหทานชอป
ปم�งตามอัธยาศัย                

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 



 

 

พักที่  BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําให
ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่สาม วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจายูโทคุอินาริ– ชอปปم�งโทซ ุพรีเมี่ยม เอาทเล็ต – ฟุ

คุโอกะ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดนาริตะซังคุรุเมะ หรือเรียกยอๆวา "วัดนาริตะซัง" ตั้งอยูใน
เมืองคุรุเมะ วัดแหงน้ีกอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1958 และจุดเดนของวัดแหงนี้น้ันก็คือ รูปปم�น
เจาแมกวนอิมขนาดใหญซ่ึงมีความสูงกวา 62 เมตร และยังถือเปนรูปปم�นที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในญี่ปุ�นอีกดวย  จุดบนหนาผากขององคเจาแมกวนอิมน้ัน ทาจากแผนทองซึ่ง
เมีเสนผานศูนยกลาง 30 เซนติเมตร และยังประดับประดาไปดวยเพชร 3 กะรัตกวา 
18 เม็ด ในสวนของสรอยคอน้ัน ประดับประดาไปดวยคริสตัลและหยกจํานวน 56 ช้ิน 
และเด็กทารกที่อุมอยูน้ันกม็คีวามสูงกวา 13 เมตร  ภายในรูปปم�นน้ีนมีบันไดวนไปสูหอง
สังเกตการณ ซ่ึงคุณสามารถชมทิวทัศนของภูเขา Unzen ได หรือจะเขาสูอุโมงคใตดิน
ซึ่งเปนที่ต้ังของ "พิพิธภัณฑนรกและสวรรค" ก็ได  นอกจากน้ีที่วัดแหงน้ียังมีเจดียพุทธค
ยาแบบอินเดีย ซึ่งถือเปนหลังแรกในญี่ปุ�นดวย (ไมรวมคาเขาชมภายในตัวอาคารทานละ 
500 เยน) 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย          จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซากะ นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku 

Inari Shrine) สรางขึ้นในป 1688 เปนศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ
ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เปนศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเปนอันดับ 3 
รองมาจาก ศาลเจาฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจาคะซะมาอินาริในอิบาระกิ ดานบน
ของตัวศาลเจา ก็เปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามที่ดอก
ซากุระบานสะพร่ัง และชวงฤดใูบไมรวง ที่ใบไมจะเปลี่ยนเปนสีสมแดง สวนหนาศาลเจา
ก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเปนจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว  ศาลเจา
แหงน้ีเปนที่ประทับของเทพเจาศักด์ิสิทธิ์ ที่ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับ
การเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดานธรุกิจ และความปลอดภยั อีกทั้งศาลเจาแหงน้ียังเปนหน่ึง
ในฉากละคร "กลกิมโมโน" 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาแบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอาทเลต็  เปนพื้นที่ชอปปم�งเอาท
เล็ตขนาดใหญ มีรานคาของแบรนดช้ันนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน เชน 



 

 

Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 
Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย สามารถชอปปم�งไดครบทั้งผูหญงิ ผูชาย 
และเด็กเล็ก ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองสําอางค โดยแตละรานก็จะมี
โปรโมช่ันสวนลดมากมาย 
** เพื่อสะดวกในการชอปปم�งของทานอิสระค่ําตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานกลับ
ที่พัก 

พักที่  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี ่ อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมรวมคาเดินทาง)  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

อิสระใหทานไดทองเที่ยวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไมรวมคาเดินทาง) 
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่า (เพื่อไมรบกวนเวลาการชอปปم�ง) **  
เชิญทานเพลิดเพลินกับอิสระชอปปم�งตามแหลงชอปปم�งช่ือดัง  
- Canal City Hakata    อาณาจักรหรูแหงการชอปและความบันเทิงหลายรูปแบบ

ที่รวมไวในที่ เดียว ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและรานแบรนด เนม
มากมาย ทั้งแบรนดญี่ปุ�นแทและแบรนดตางประเทศรวมกวา 250 ราน สวนใครช
อปจนตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีรานอาหารเปดบริการหลากหลายประเภท และ
บนช้ัน 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกวาศูนยอาหารที่ขายเฉพาะ
ราเมงก็ไมวากัน ใครชอบรานไหนเลือกไดตามสะดวก และเปนอีกแหลงที่มีฮากะตะ
ราเมงใหลองชิมกันดวย นอกจากน้ียังเปนสถานที่ถายทําละคร “รักคุณเทาฟ�า” 

- Marinoa City Outlet ชอปปم�งมอลลริมทะเลแหงใหญน้ีต้ังอยูทางทิศตะวันออก
ของเมืองฮากะตะ สวนใหญจะเปนแบรนดทองถิ่นแตก็มีแบรนดอินเตอรบางสวนนะ
คะ อยาง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีทั้งที่เปนเอาท
เล็ตและเปนช็อปธรรมดา ซึ่งสวนใหญเนนแฟช่ันดีไซน ทั้งรองเทา กระเป�า เส้ือผา 
ชุดกีฬา นอกจากน้ียังมเีคร่ืองใชและของตกแตงบาน ของใชสําหรับเด็ก และ Game 
Zone และนอกจากน้ียังมีเคร่ืองเลนชิงชาสวรรคไวคอยใหบริการอีกดวย 

- Tenjin Underground Shopping Mall อยู ใต ดินสถานี Tenjin ถือว าเปน
แหลงชอปปم�งใหญที่มีรานคาใหเลือกชอปกันอยางจุใจกวารอยราน แบงเปนบล็อคๆ 
ต้ังเรียงรายซาย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกวา 600 เมตร บรรยากาศโดยรวม
และบรรดารานรวงตางๆ ตกแตงรานกันอยางนารัก ดูดี มีกลิ่นอายสไตลยุโรปในยุค
ศตวรรษที่ 19  สินคาสวนใหญเปนแบรนดทองถิ่นที่สรางสรรคขึ้นมาเอง เหมาะกับ



 

 

วัยรุนและวัยทํางาน โดยเฉพาะเสื้อผาแฟช่ัน เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ 
accessories 

- ถนนชอปปم�ง Hakata Kawabata ถนนชอปปم�งแบบมุงหลังคาที่เกาแกที่สุดของฮา
กะตะ ที่ชอปปم�งที่น่ีจะเล็กกวาที่อ่ืน ตลอดทั้งสองขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไป
ดวยรานคากวารอยราน สินคาก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผา ของกิน ของใช 
สวนใหญจะเปนสินคาทั่ว ๆ ไป ทีเด็ดของที่น่ีคือรานที่มีสินคาจากเตาหู มีทั้งมาสก
เตาหูที่ขึ้นช่ือของที่น่ี และผลิตภัณฑน้ําเตาหูแทๆ ของฟุกุโอกะที่ตองลอง 

- ยานซุมขายอาหารสไตลยาไตริมแมน้ํา(Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือ
ที่เรียกกันวายาไต(Yatai)เปนหน่ึงในของขึ้นช่ือของเมืองฟุกุโอกะ โดยทั่วๆไปราน
แบบยาไตมักจะมีที่น่ังไดแค 6-10 ที่น่ังเทาน้ัน ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินได
เร็วๆแตอยูทอง ทั่วทั้งเมืองฟกูุโอกะจะมีอยูประมาณ 150 ราน แตบริเวณที่นาสนใจ
ที่สุดจนปจจุบันกลายเปนหน่ึงในแหลงทองเที่ยวของเมืองไปแลว ก็คือแถวตอนใต
ของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ที่อยูกลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรานอาหาร
แบบยาไตรวมกันอยูประมาณ 10 รานตลอดทางเดินริมน้ําที่ไดบรรกาศด ี

พักที่  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 
 
07.50 น.   เหินฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยไลออน แอร เทีย่วบินที่ SL315 บริการอาหารวาง

และน้ําด่ืมบนเคร่ือง 
11.55 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน 
ทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ 
ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
 
 

อัตราคาบริการ 



 

 

 
กําหนดการเดินทาง 

 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน พักเด่ียวเพิม่ 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 21,999 8,000 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 
23 – 27 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 
24 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 
25 – 29 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 19,999 8,000 
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 19,999 8,000 
05 – 09 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
12 – 16 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
26 – 30 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
04 – 08 กันยายน 2562 19,999 8,000 
06 – 10 กันยายน 2562 19,999 8,000 
11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000 
13 – 17 กันยายน 2562 19,999 8,000 
18 – 22 กันยายน 2562 19,999 8,000 
20 – 24 กันยายน 2562 19,999 8,000 
25 – 29 กันยายน 2562 19,999 8,000 
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
ราคาจอยแลนด ไมรวมตัว๋เคร่ืองบิน หักคาตัว๋เคร่ืองบินออกทานละ  8,000 บาท 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 



 

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่
เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 

 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ   คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ   
                                                                    เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสยีคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน

ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 

และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการทีชํ่าระแลว 
ในกรณีทีว่ันเดินทางตรงกบัวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด  
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

  
 
 


