
 

 

รหัสทัวร ZET1901201 
ทัวรญี่ปุ�น เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน (SL) 
ศาลเจาดาไซฟุ   หมูบานยุฟุอิน   บอน้ําพุรอนขุมนรกทั้งแปด 
ศาลเจายูโทคุอินาริ เมืองซากะ   อะตอมมิคบอมบ   สวนสันติภาพนางาซากิ 
ชอปปم�งที่ เทนจิน ชอปปم�งมอลล   ดิวต้ีฟรี   โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต 
 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทยไล
ออน แอร เคานเตอร 8 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอนิ 

23.00 น. เดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ SL 314  (ไมมี
บริการอาหารบนเคร่ือง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง เวลาทองถิ่นเร็ว
กวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 
วันที่สอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เบปปุ – หมูบานยูฟูอิน – บอทะเลเดือดจโิกกุ เม

กุริ – บุฟเฟ�ตขาปูยักษ  แชออนเซ็น 
 
07.00 น.    เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�นดินแดนอาทิตยอุทัย ... ผานพิธี

ศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู “เมืองเบป
ปุ” ตั้งอยูบนชายฝم�งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอน้ําแรที่เปนบอ
โคลน จัดเปนเมืองที่มีรีสอรทน้ําแรมากที่สุดนักทองเที่ยวสามารถลองแชน้ําแร
หลายหลากชนิดได “ศาลเจาดาไซฟุ” วัดชินโตเกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดของ
จังหวัดฟุกุโอกะ เปนที่สถิตของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามา
กราบไหวข อพร เพื่อการศึกษาไมเวนแตละวัน ในฤดูใบไมผลิภายในวัดมีตนบวย
นานาพันธมากกวา 6,000 ตนเจริญเติบโตอยางหนาแนนทั่วบริเวณวัด ให
บรรยากาศที่แสนร่ืนรมย  

 



 

 

ดานหนาศาลเจามี รูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝ�าอยูบนแทนดวยความเชื่อที่วา ถา
ลูบหัววัวแลวจะมีปญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง 
ใครตอใครจึงพากันลูบหัววัวตัวน้ีดวยความเอ็นดู  
อิสระใหทานได “ชมและซื้อ” สินคาของฝากของที่
ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมืองที่รานคากวา 100 ราน
บริเวณหนาวัดรวมถึงรานขนมขึ้นชื่ออยาง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทําจาก
ถั่งแดงหอแป�งขาวเหนียวแลวนําไปปم�ง หรือจะเลือกซื้อ ตุกตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทํา
จากกระดาษปم�นเปนกอนและระบายตกแตงเปนรูปหนา คนญี่ปุ�นเชื่อวา เปนตุกตา
นําโชค 
 นําทานเขาสู หมูบานยุฟุอิน เปนตนแบบของหมูบาน OTOP ของประเทศญี่ปุ�น 
และเมืองน้ีมีช่ือเสียง อีกอยางในเร่ืองของน้ําพุรอน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake 
Kinrin  ทะเลสาบแหงน้ีที่เปนจุดชมใบไมเปลี่ยนสี
ที่งดงามอีกแหงหน่ึงของหมูบานยูฟูอินหมูบานยูฟู
อินประกอบไปดวยรานคาขายของพื้นเมือง ผัก
และผลไมสด ของที่ระลึก Handmade นารักๆ 
มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออยาง "โคร็อกเกะ" 
(มันชุบเกล็ดขนมปงทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินน้ันตั้งอยูทามกลางธรรมชาติในหุบ
เขาสีเขียวอันงดงาม ปจจุบันเมืองยุฟุอินไดกลายเปนเมืองแหงการทองเท่ียวซึ่งเปน
จุดหมายปลายทางยอดนิยมท่ีนักทองเที่ยวนิยมมาเยือน 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเดินทางสู บอนํ้าพุรอน (JigokuMeguri) หรือ บอนํ้าพุรอนขุมนรกทั้ง

แปด เปนบอน้ําพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
ประกอบไปดวยแรธาตุที่เขมขน เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต 
เรเดียม เปนตน และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ตั้งชื่อใหนา
กลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน ทานจะไดพบกับบอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ 
(UmiJigoku) ซึ่งเปน 1 ใน 8 บอน้ําพุรอนชื่อดังของเมืองเบปปุ เปนบอที่
นักทองเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเปนนรกนอยกวาแหงอ่ืน 



 

 

ตั้งแตทางเขาเราจะเห็นควันขาวพวยพุงแทรกกอนหินใหญขึ้นมาเสียงดังฟู�ๆๆ อยู
ตลอดเวลา เม่ือเดินเขาไปใกลๆ จะรูสึกไดถึงความรอนท่ีพุงขึ้นมาจากใตธรณี  

 
กอนที่จะเขาไปชมบอทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวกอนได ซ่ึงในสระมีใบบัว
ขนาดใหญมากจนเด็กตัวเล็กๆ สามารถลงไปน่ังได ยูมิ จิโกกุ เปนบอน้ํารอน สีฟ�า
เหมือนน้ําทะเล ดวยความลึก 150 เมตร กําเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เมื่อ 1,200 ปกอนมีสวนประกอบของแรโคบอลต ควันสีขาวพวยพุงขึ้นมารอบๆ 
บอตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ําสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตมไขใหสุกได 
บอน้ีแมน้ําจะรอนเกินกวาจะลงไปแชได แตก็มีผงน้ําแร วางจําหนายในรานขายของ
ที่ระลึก ใหนําไปละลายน้ําอาบเองที่บานได สรรพคุณทําใหผิวพรรณเปลงปลั่งและ
รักษาโรคผิวหนังได กอนออกมาอยาลืมไปน่ังแชเทาในบอน้ํารอนใตศาลา (ออน
เซ็นเทา) จะทําใหรูสึกสบายเทา และมีแรงเดินเที่ยวตอไป ซึ่งใหบริการแก
นักทองเที่ยวฟรี จะน่ังแชนานเทาใดก็ได (รวมคาเขาชมบอนํ้าแร 2 บอ) 

 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับม้ือพิเศษที่มีขา

ปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด 
พักที่  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 



 

 

ใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทํา
ใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สาม โทซุพรีเม่ียมเอาทเล็ต – ศาลเจายูโทค ุ– ถนนคนเดินฮามาโนมาจ ิ
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาแบรนเนมที่ โทซุพรีเม่ียมเอาทเล็ต  เปนพื้นที่ชอปปم�ง
เอาทเล็ตขนาดใหญ มีรานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 
ราน เชน Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, 
Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย สามารถชอปปم�งได
ครบทั้ งผูหญิ ง ผู ชาย และเด็กเล็ก ไมวาจะเปน เสื้อผา รองเทา กระเป� า 
เครื่องสําอางค โดยแตละรานก็จะมีโปรโมช่ันสวนลดมากมาย 

 
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซากะ นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ สราง
ขึ้นในป 1688 เปนศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะผูปกครองเมืองซา
กะ ในสมัยเอโดะ เปนศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเปนอันดับ 3 รองมาจาก ศาล
เจาฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจาคะซะมาอินาริในอิบาระกิ ดานบนของตัวศาล
เจา ก็เปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามที่ดอก
ซากุระบานสะพรั่ง และชวงฤดูใบไมรวง ที่ใบไมจะเปลี่ยนเปนสีสมแดง สวนหนา
ศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเปนจุดถายภาพที่สวยงามเลย
ทีเดียว  ศาลเจาแหงน้ีเปนที่ประทับของเทพเจาศักดิ์สิทธ์ิ ที่ประชาชนตางนิยมไป



 

 

สักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดานธุรกิจ และความปลอดภัย อีก
ทั้งศาลเจาแหงน้ียังเปนหน่ึงในฉากละคร "กลกิมโมโน" 
 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู “เมืองนางาซากิ”  เพื่อเดินทางสู ถนนคนเดินฮามาโน
มาจิ ทานสามารถเดินเลนและชมบรรยากาศสถาปตยกรรม สิ่งปลูกสราง เชน 
บานเรือน ศาลเจา วัด ซุมประตูตางๆ และอาหารรสชาติพิเศษที่มีความผสมผสาน
ระหวางจีนและญี่ปุ�นที่ผสมผสานกันอยางลงตัว คุณจะพบไดที่นางาซากิที่เดียว
เทาน้ัน อาหารขึ้นชื่อประจําเมืองน้ี คือ ซารา อุดง (SARA UDON) ราดหนาญี่ปุ�น 
เปนเมนูเสนสูตรผสมพิเศษระหวางจีนและญี่ปุ�น และอาหารที่ขึ้นชื่ออีกอยางหน่ึง
คือ จัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสหมูรอนๆที่มีชื่อเรียกวา KAKUNI-
MAN รานอาหารยานน้ีจะเปดบริการถึงเวลา 21.00 น. 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี่ ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี –  ชอปปم�ง

ยานเทนจิน 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ” เพื่อยอนรําลึกถึงครั้งที่
กองทัพสหรัฐฯ “ทิ้งระเบิดปรมณู” ที่เมืองนางาซากิ ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.



 

 

1945 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลือไวเพียงความโศกเศรา และซาก
สิ่งกอสรางที่ปรักหักพังยังคงอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดระลึกถึง ซึ่งนับวาเปน
เหตุการณที่กอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวงตอประเทศญี่ปุ�น และเปนสิ่งที่
ทําใหคนญี่ปุ�นปลูกฝงใหเปนมีความเปนชาตินิยม ขยันและอดทนรุนตอรุน (ไมรวม
คาเขาชมพิพิธภัณฑ 200 เยน/ทาน) จากน้ันนําทานเขาชม สวนสันติภาพนางา
ซ า กิ  ที่ ส ร า ง ขึ้ น เพื่ อ เป น ที่ ร ะ ลึ ก ถึ ง เห ตุ ก า ร ณ ส ง ค ร า ม โล ก ค รั้ ง
ที่ 2 เรียกวา “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรียที่สรางขึ้นเพื่อระลึก
ถึงความโหดราย ของสงครามที่ผานมาและการมองใหเห็นถึงสันติภาพในอนาคต
ซึ่งจะเปนที่มาแหงความสงบรมรื่นตอไป ทานจะไดพบกับอนุสาวรียขนาดใหญตั้ง
ตระหงาน เปนรูปปم�นผูชาย มือขวาชี้ขึ้นไปบนฟ�า สื่อถึงการเตือนใหเห็นภัยคุกคาม
จากระเบิดปรมาณู แขนขางซายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความ
ปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก  
 

 
 
เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษ ีดิวตีฟ้รี ซึ่งมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคา
ถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซื้อในเมืองอ่ืนของ
ประเทศญี่ปุ�นไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทาน้ันอิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  
จากน้ันนําทานเดินทางสู “เทนจิน  ชอปปم�งมอลล” ยานชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของฟุคุ
โอกะ ใหทานไดชอปปم�งหางสรรพสินคาใหญๆมากมาย ท้ังหางอิเซตัน มิตสึโคชิ 



 

 

รวมท้ังรานคาใตดินมากมาย “ชมและซื้อ” สินคามากมาย อาทิเชน 
เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,Walkman, CD-Player,  
คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เสือ้ผา และเครื่องสําอาง เปนตน ในราคา
นาพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในยานน้ีถูกจัดใหมีการแสดงดนตรีผลงาน
ทางศิลปะของศิลปนสมัครเลนในชวงของวันหยุดสุดสัปดาห อีกทั้งรานคารถเข็น
หรือ “ยะไต”   รานอาหารริมทางราคายอมเยาเปนที่นิยมของชาวญี่ปุ�น ท้ังรานรา
เมน หรือรานสาเกเล็ก ๆ ที่เปดใหบริการต้ังแตหัวคํ่าจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกคาแวะ
เวียนมาใชบริการอยางตอเน่ือง 
** เพ่ือสะดวกในการชอปปم�งของทานอิสระคํ่าตามอัธยาศัย** 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  KARATSU ROYAL HOTEL/ CHISUN INN TOSU หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 
 
นําทานสู สนามบินฟุกุโอกะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

07.50 น.    เหินฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยไลออน แอร เที่ยวบินที่ SL315 (ไมมี
บริการอาหารบนเครื่อง) 

11.55 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาจอยแลนดไม

รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
04 – 08 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 15,999 
05 – 09 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 15,999 
09 – 13 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
10 – 14  ตุลาคม 2562 27,999 8,000 19,999 
16 – 20  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
17 – 21  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
18 – 22  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 
19 – 23  ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

20 – 24   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 
23 – 27   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 
24 – 28   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 
25 – 29   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 
26 – 30  ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ 

และไกดนําเที่ยว ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน*** 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 



 

 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 
 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ   คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ 
            เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยว ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ
สํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 



 

 

2.1   ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว    
2.2   ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 
2.3   ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 

ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

2 การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

3 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
  
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

4.1 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
4.2 ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

4.3 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี



 

 

นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4.4     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา 

4.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

4.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

4.7 อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

4.8 มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  



 

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  

 

 


