
 

 

รหัสทัวร ITV1900841 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโต 5 วัน 3 คืน (JX) 
ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ หมูบานยูฟูอิน ชมบอน้ําพุรอนยูมิจิโกกุ ทุงหญาคุซะเซนริ ซุยเซ็นจิ โจจู
เอ็น ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น ลองเรือแมน้ํายานากาวา โทสุ พรีเม่ียม เอาทเล็ต  

ชอปปم�งยานเท็นจิน 

พาเที่ยวครบทุกวัน ทาน BBQ Yakiniku +ขาปูไมอั้น! 

พักเบปป ุโออิตะ 1คืน คุมาโมโต 1คืน ฟุกุโอกะ 1คืน 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง 
20.30  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR 

ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติด
แท็คกระเป�า 

23.40  นําทานเดินทางสูเกาะคิวช ูสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน THAI 
AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ636 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง ส่ังซื้อบน
เคร่ืองเทาน้ัน) 
 

วันท่ี 2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – หมูบานยูฟูอิน – เบปปุ – ชมบอน้ําพุรอนยูมิ
จิโกก ุ

07.45  เดินทางถึง คิวชู สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�น
ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน
จะมีโทษจับและปรับ นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศ ฟุกุโอกะ เปนเมืองท่ีใหญที่สุด
ของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญเปนอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ�น เปนเมืองทาท่ี 
สําคัญของญี่ปุ�นดวยและยังถูกจัดเปนเมืองนาอยูอันดับตนๆ ของโลกโดยนิตยสาร 
Monole มีสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีพรอมและครบครนั แตประชากรจะไมแนนหนา
มากอยางโตเกียวหรือโอซากา นําทานเดินทางสูเมืองดาไซฟุ (Dazaifu) เปนเมือง
เงียบๆ เล็กๆ ที่อยูใกลกับเมืองฟูกุโอกะ นําทานสู ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ 
(Dazaifu Tenmangu Shrine) ต้ังอยูในดาไซฟุ ที่เคยเปนท่ีทําการของรัฐบาล
ประจําจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 ศาลเจาแหงน้ีเปนที่รูจักกันดีในฐานะเทพเจา
แหงการเรียนรู การอุทิศตัวและโชคลาภ จึงดึงดูดผูคนท่ีมาเยี่ยมชมและขอพร
มากกวา 700,000 คนตอป และยังไดรับความนิยมอยางยิ่งในหมูนักเรียนที่กําลัง
เตรียมสอบ กอนหนาน้ีดาไซฟุเคยถูกใชเปนสถานท่ีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
ญี่ปุ�นและชาติเอเชีย จึงทําใหเปนศาลเจาที่มีช่ือเสียงท่ัวทั้งทวีปเอเชียตะวันออกและ
มีผูมาเยือนมากมายจากชาติอ่ืนๆดวย นําทานเดินทางสู เมืองยุฟุอิน (Yufuin) เมือง
ตากอากาศขนาดเล็กแตเรียบงายทามกลางธรรมชาติซึ่งขึ้นช่ือในเร่ืองของนํ้าพุรอน



 

 

เดินทางสู หมูบานยูฟูอิน (Yufuin Village) หมูบานจําลองสไตลยุโรป เปนบานอิฐ
ท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนน  สายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไมนานา
ชนิด และยังเปนหมูบานหัตกรรม ตนกําเนิด OTOP ภายในจะมีหมูบานมีรานคา 
การฝมือมากมาย ใหทานชมรานเครื่องแกว รานขนมญี่ปุ�นปรุงสดๆ รอนๆ และให
ทานเลือกซื้ อของที่ระลึกมากมาย และดานในยั งมี Flora Village เปนทีมปารค
สไตลยุโรปที่ตกแตงไดอยางนารักและลงตัว ดานหลังหมูบานแหงน้ี ทานสามารถห็น
วิวทะเลสาบขนาดเล็กท่ีลอมดวยธรรมชาติทวิเขาอันสวยงาม นับวาเปนอีก
บรรยากาศท่ีนาบันทึกภาพเปนท่ีระลึกดวยเชนกันถือเปนไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุ
อินดวย 

เท่ียง  อาหารกลางวัน (ม้ือท่ี1) Japanese Set 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางสู เบปปุ (Beppu) เมืองที่ต้ังอยูในเขตจังหวัดโออิตะ ทาง
ชายฝم�งตะวันออกเฉียงใตของเมืองฟุกุโอกะ เมืองแหลงน้ําแรและน้ําพุรอนท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไดดวย เปนเมืองท่ีมี
ออนเซ็นมากท่ีสุดในญี่ปุ�น เดินทางสูบอนรกหรือจิโกกุ แหลงออนเซนท่ีมีช่ือเสียง
ลําดับตนๆของญี่ปุ�น มีอยูดวยกันถึง 8 บอแตละบอลวนแตมีเอกลักษณความพิเศษ
แตกตางกันไป แบงเปน2สวนหลักๆดวยกัน สวนแรกน้ันจะมีอยูดวยกัน 6 บอโดย
ต้ังอยูในเขตคันนาวา(Kannawa)ประกอบดวยUmi Jigoku,Oniishibozu 
Jigoku, Shiraike Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku, Yama 
Jigoku อีก2บอจะต้ังอยูท่ีเขตชิบาเซกิ(Shibaseki) ท่ีอยูหางไปประมาณ1.5
กิโลเมตร ประกอบดวย Chinoike Jigoku และ Tatsumaki Jigoku ทัวรนํา
ทานชมบอยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) หรือ บอทะเลเดือด (Sea Hell) เปนบอท่ี
นักทองเท่ียวนิยมไปชมมากท่ีสุดบอหน่ึง เพราะมีความสวยงามมาก โดยแตละบอลึก
ถึง 120 เมตร มีความรอนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สงกลิ่นแรอบอวลไปทั่วหุบเขา 
มีควันพวยพุงออกมาจากรอยแยกของหินซ่ึงเปนธรรมชาติ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี2) เมนู BBQ Yakiniku +ขาปูบุฟเฟ�ต  
ท่ีพัก: Beppu /Oita Area  Hotel ระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 

 

 

วันท่ี 3 ทุงหญาคุซะเซนริ– คุมาโมโต - สวนซุยเซนจิ - ซากุระโนบาบะ โจไซเอ็น – ชอปปم�ง
ยานชิโมโทริ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี3) 

นําทานเดินทางสูจุดชมวิว ทุงหญาคุซะเซนริ (Kusasenri) ชมความเขียวขจีของทุง
หญาธรรมชาติที่สวยงาม ดวยโลเคชั่นท่ีงดงามของทุงหญาชิซาโตะ มองไปรอบๆ จะ
เห็นควันสขีาวที่พวยพุงออกมาจากปลองภูเขาไฟเปนทุงหญาแพรร่ีทีอ่ยูทางตอน
เหนือของปลองภูเขาไฟเอโบชิดะเกะคุซะเซนริ เปนทุงหญาบริเวณเชิงเขารูปแอง
กระทะ มีบึงน้ําขนาดใหญ และบรรดาฝูงมาโดยฉากหลังเปนวิวภูเขาอะโบะชิ 
(Aboshi-dake) ทําใหนักทองเท่ียวนิยมลงไปเดินเลนและถายรูปชกันมาก และ
บางฤดกูาลมีบริการขี่มาแบบมีคนจูงดวย ในฤดูรอน จะเปนทุงหญาเขียวขจี หรือ
หิมะสีขาวท่ีปกคลุมในฤดูหนาว สถานท่ีแหงน้ี มีผูคนมาเยือนตลอดป เพ่ือผอนคลาย 
และฝกการขี่มา บริเวณน้ีท้ังหมดอยูในอาณาเขตอุทยานแหงชาติอะโสะ-คุจุ (Aso-
Kuju national park) เชนเดียวกับเทือกเขาอะโสะ และเทือกเขาคุจุใน
จังหวัดโอะอิตะ (Oita) นําทานเดินทางสู จังหวัดคุมาโมโต (Kumamoto) เปนอีก
หน่ึงจังหวัดใหญของเกาะคิวชูฝم�งตะวันออก มีประชากรประมาณ 6 แสนคน มี
ช่ือเสียงโดงดังเร่ืองปราสาทท่ีใหญเปนอันดับตนๆของญี่ปุ�น มีมาสคอตประจํา
จังหวัดที่หลายๆคนรูจักเปนอยางดี ช่ือหมีคุมะมง นําทานเดินทางสู ซุยเซ็นจิ โจจู
เอ็น (Suizen-ji Jōju-en) คาทัวรไมรวมคาเขาสวนทานละประมาณ400เยน สวน
สวยสไตลญี่ปุ�นขนานแท สรางขึ้นเมื่อราว 400 ปกอน เปนสวนญี่ปุ�นท่ีสวยติด
อันดับ 1 ใน 3สวนของญี่ปุ�นทีค่วรคาไปเยี่ยมเยือนท่ีอยูใจกลางเมืองคุมาโมโต 
ภายในสวนเต็มไปดวยสิ่งปลูกสรางท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจาก53 จุดพักแรมบน
เสนทางโทไคโด (Tokaido Gojusan Tsugi – 53 Stations of the 
Tokaido)” ซึ่งเปนทางและท่ีพักระหวางทางท่ีเช่ือมจากเอโดะ (โตเกียว) สูเกยีวโต
ในสมัยเอโดะ (ป 1603 – 1868) แถมยังมีภูเขาขนาดเล็กท่ีดูเหมือนกับภูเขาไฟฟูจิ



 

 

อีกตางหาก ทางตอนเหนือของสวนแหงน้ีเปนท่ีต้ังของ ศาลเจาอิซุมิ (Izumi 
Shrine) ซึ่งบูชาผูครองแควนแตละรุนในตระกูลโฮโซกาวะซึ่งเปนผูปกครองคุมาโม
โตะในสมัยเอโดะ อิสระตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี4) Japanese Set  

บาย  นําทานเดินทางไป ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakurano Baba Josaien) เปน
แหลงทองเท่ียวท่ีต้ังอยูติดกบัปราสาทคุมาโมโต ถนนรานคาซากรุะโนะโคจิ เปน
สถานท่ีอัดแนนไปดวยเสนหแหงคุมาโม  โต ท้ังรานคาจําหนาย อาหารและของฝาก
มากมายกวา 23 ราน และยังเปนศูนยรวมวฒันธรรมท่ีอยูใกลๆปราสาทคุมาโมโตะ 
ถูกออกแบบมาใหเหมือนเมืองในสมัยเอโดะ (1603-1868) และยังมีอาหาร
พ้ืนเมืองของคุมาโมโตะใหทานล้ิมลองดวย ท่ีสําคัญอาจจะไดเห็นไดเมียว (เหลาผูนํา
ทัพในสมัยสงคราม 1467-1590) เดินไปมาในบริเวณน้ีดวย นอกจากน้ีก็ยังเปน
ท่ีต้ังของพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมวาคุวาคุสะสถานท่ีเรียนรู
ประวติัศาสตรของคุมาโมโตและศูนยประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดคุมาโมโต
ดวย จากน้ันนําทานไปชอปปم�ง ยานชอปปم�งใจกลางเมืองคุมาโมโต แหลงชอปปم�งสุด
ฮิตและใหญที่สุดของเมืองคุมาโมโต เปนที่คึกคักมากท่ีสุดของตัวเมืองคุมาโมโต
ตลอดถนนมีหลังคาโคงคลุมสามารถเดินทะลุถึงกันหมด ยานน้ีไดรับความนิยมมากๆ
เปนการรวมตัวของถนนถึงสามสายดวยกัน คือ ถนนคามิโทริ(Kamitori) จะเต็มไป
ดวยรานขายของฝาก รานกิ๊ฟชอป รานขายเครือ่งสําอาง รานกาแฟ และรานอาหาร
ญี่ปุ�นแบบด้ังเดิมมากมาย ถนนชิโมโทริ(Shimotori) มีรานคาคลายกับถนนคามิโทริ 
แลวยังสามารถเดินตรงไปยังถนน Shower Dori จนเจอหาแยกแลวขามถนนไปยัง
ฝم�งแมน้ํา Shirakawa มีวิวกลางคืนท่ีสวยงามไมนอยเลย และถนนซันชินซึไก(Sun 
Road Shin-shigai) เนนเปนรานสินคาอิเล็คทรอนิคส รานเกมตู คาราโอเกะ ปา
จิงโกะ ผับ บาร และโรงแรม ถนนสายน้ีจะอยูเช่ือมกับถนนชิโมโทริ และถนนชาว
เวอร(Shower Road) นับวาเปนยานช็อปปم�งที่เดินไดเพลินๆ ทัวรนําทานชอปปم�ง
ยานชิโมโทริ อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทาง
สูท่ีพัก 

ท่ีพัก: Ark Royal Kumamoto Joe Mae Hotel (Holly wood twin) หรือ
ระดับใกลเคียงกัน 



 

 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันท่ี 4 ลองเรือแมน้ํายานากาวา – โทสุ พรีเม่ียม เอาทเล็ต – ฟุกุโอกะ – รานดิวตร้ีฟรี - ช
อปปم�งยานเท็นจิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี 5) 

นําทานเดินทางสู เมืองยานากาวา เปนเมืองที่ชาวญี่ปุ�นรูจักกันดีในฐานะของเมือง
แหงปราสาท เปนเมืองท่ีต้ังอยูใจกลางปราสาทในอดีตและยังคงหลงเหลือ
สถาปตยกรรมเกาแก เชน กําแพงหินหรือคูน้ํารอบเมือง และเปนบานเกิดของนักกวี
อยาง “คิตะฮาระ ฮาคุช”ู นอกจากน้ีมีกิจกรรมขึ้นช่ืออยางการลองเรือไปตามแมน้ํา
ลําธาร คูคลองทั่วทุกมุมเมือง ต้ังอยูทางตอนใตของจังหวัดฟุกุโอกะ ท่ัวเมืองมีการ
สรางทางน้ําไหลผานกลางเมืองเพ่ือปกป�องปราสาท กิจกรรมการน่ังเรือดงโกะ
นับเปนไฮไลทของการทองเท่ียวเมืองยานากาวา ใหทานไดลองสัมผัสประสบการณ
ลองเรือแมน้ํายานากาวา ทานจะไดเห็นบรรยากาศของเมืองยานากาวาในแบบตางๆ
ตามแตละฤดูกาล เชน ในฤดูใบไมผลิก็จะไดชมดอกไมหลากสีสัน ในฤดูรอนก็จะได
ชมทัศนียภาพยามค่ําคืน ในฤดูใบไมรวงก็จะไดชมใบไมแดงและในฤดูหนาวก็จะได
เพลิดเพลินกับการลองเรือโคทัตสึ ท่ีใสโคทัตสึไวบนเรือดงโกะดวย ปกติแลวจะ
ลองเรือโดยใหน่ังเกาอ้ีบนเรือ แตในฤดูหนาวจะเปลี่ยนจากเกาอ้ีเปนฟุตง(ฟูกท่ีนอน)
และฮิบาจิแทนโดยจะน่ังเรือกันเหมือนกับการน่ังผิงไฟในโคทัตสึเลย คนพายเรือจะ
บังคบัเรือดงโกะโดยใชไมเรียวยาว มีเอกลักษณอยูท่ีการสวมชุดฮัปปซึ่งเปนชุด
ด้ังเดิมของญี่ปุ�นชมลีลาการพ  ายและการรองเพลงของคนพายเรือ ทานสามารถซื้อ
เคร่ืองด่ืมและอาหารระหวางลองเรือไดจากรานคาลอยน้ําและใหทานเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพเมืองรอบปราสาทท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ นําทานเดินทางสูเมืองโทสุเปน
เมืองที่เปนศูนยกลางการขนสงของเกาะคิวชู อยูในจังหวดัซากะ เดินทางสู โทสุ พรี
เม่ียม เอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) ต้ังอยูท่ี เปนเอาทเล็ทท่ีใหญสดุในคิว



 

 

ชู มีรานคาแบรนดช่ือดังทั้งในและนอกประเทศมารวมตัวกันกวา 150 ราน ภายใน
ตกแตงตามแบบเมืองทางใตของรัฐแคลิฟอรเนียท่ีเขากับบรรยากาศที่สดใสเมือง 
อิสระใหทานชอปปم�งในเอาทเล็ทอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

    จากน้ันนําทานเดินทางสูฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญท่ีสุดของเกาะคิวชู เปนศูนยกลาง
ความเจริญของคิวชูทั้งในดานการเมือง การคา และวัฒนธรรม นําทานแวะรานดิวตร้ี
ฟรีเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน ชอปปم�งยานเท็นจิน (Tenjin 
ward) หรือเรียกไดวา Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ เปนยานชอปปم�งที่
ใหญที่สุดในภูมิภาคคิวชู โดยมีรานคาตางๆ ถนนคนเดิน และหางใหญๆมากมาย มี
สินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิด ต้ังแตเคร่ืองใชไฟฟ�า เส้ือผา แบรนเนมด หนังสือ 
เคร่ืองสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย จากสถานีรถไฟเทนจิน ไมวา
จะออกที่ทางออกไปทางไหนก็จะมีถนนสําหรับเดินเลนชอปปم�งไปไดเร่ือยๆทุกทิศทาง
ใหทานไดเลือกชอปปم�งตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา
นัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพัก 

ท่ีพัก: New Kurume Plaza หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันท่ี 5 ฟุกุโอกะ - สนามบินฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 
เชา  บริการอาหารเชาแบบ Set Box (ม้ือท่ี6) เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาเดินทางมา

สนามบิน 

นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 
07.45  เดินทางสูทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน THAI AIR ASIA X  เท่ียวบินที่ 



 

 

XJ637(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง ส่ังซื้อบนเคร่ืองเทาน้ัน) 
11.45  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

03 - 07 Jul 2019  21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 

10 - 14 Jul 2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

17 - 21 Jul 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

07 - 11 Aug 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

21 - 25 Aug 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

24 - 28 Aug 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 
2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

31 Aug - 04 Sep 
2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

04 - 08 Sep 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

11 - 15 Sep 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

18 - 22 Sep 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 



 

 

25 - 29 Sep 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

28 Sep - 02 Oct 
2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

02 - 06 Oct 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

05 - 09 Oct 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

09 - 13 Oct 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 8,500 

12 - 16 Oct 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 

13 - 17 Oct 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 

16 - 20 Oct 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 

19 - 23 Oct 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 8,500 

20 - 24 Oct 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 8,500 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรบัเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 
บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรบัอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น 



 

 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกบัสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแกทาน 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบรกิาร โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ 

3.การชําระคาบรกิารชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 
20วัน 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน



 

 

ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได  

การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat   

สําหรับท่ีน่ัง Premium Flatbed ต๋ัวกรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได 

ท่ีน่ัง Hot Seat 

เปนท่ีน่ังท่ีมีพ้ืนท่ีวางท่ีมากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพื้นท่ีวางขาท่ีกวางเปนพิเศษ มีพ้ืนท่ีพอที่จะ
สามารถยืดขาไดอยางเต็มท่ี 

กรณีตองการอัพเกรดท่ีน่ัง ติดตอฝ�ายขายดําเนินการพรอมจองทัวรหรืออยางชา10วันกอนเดินทาง 

หมายเหตุ ราคาคาท่ีน่ังอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสายการบิน 

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 
20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต
ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 



 

 

**กรณีทานมีความประสงคจะซือ้น้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

- ซื้อนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 

- เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปน
ตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

6. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 

7. คาประกันกระเป�าเดินทาง 

8. คาทิปไกดรวมคนขบัรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจในบรกิาร 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 



 

 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3.ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 

4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมือ่ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 30ทาน 



 

 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 10วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี



 

 

สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัเร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

16. การประกนัภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี



 

 

สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

 


