
 

 

รหัสทัวร HPT1901315 

ทัวรญี่ปุ�น ฉันรักเธอ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน [XJ] 
ศาลเจาดาไซฟุ ศาลเจายูโทคุอินาริ สวนสันติภาพนางาซากิ ดิวตี้ฟรี  
เขาชม 2 บอ ของบอน้ําพุรอนขุมนรกทั้งแปด 
อิสระทองเท่ียวและช็อปปم�ง 1 วัน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง  
20.55 น.       พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร  สายการบิน.AIR 

ASIA X มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยตอนรับและใหความชวยเหลือ 
23.55 น.      ออกเดินทางสูสนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน เท่ียวบินที.่. XJ 636 
 
 
วันท่ีสอง สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บอนรก               

( - / L / อิสระ ) 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจาก

ผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ันเดินทางสู 
เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของ
เกาะคิวชู  (Kyushu) และใหญ เปน อันดับ 8 ของ
ประเทศญี่ปุ�นดวย ฟูกุโอกะเปนเมืองทาท่ีสําคัญของ
ญี่ปุ�นมานานหลายรอยป เดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) วัด
ชินโตเกาแกและมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฟุคุโอกะ เปนส่ิงที่สถิตยของเทพเจาแหงความรู จึงมี
นักเรียน - นิสิต นักศึกษามากราบไหวขอพรเพ่ือการศึกษาไมเวนในแตละวันอยาลืม อิสระ
ใหทานเลือกซื้อสินคาของท่ีระลึกพ้ืนเมืองท่ี บริเวณหนาวัดท่ีมีรานคากวา 100 แหง นาคาสุ 
(Nakasu Island) และถัดไปอีกอยางถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ท่ีเปนถนนคน
เดินเสนเกาแกที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 1) ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู ยูฟุอิน (Yufuin) เปนเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทิวทัศนท่ี
สวยงามมากโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิท่ีจะมีท้ังดอกซากุระบน
ตนไม และดอกเรปซื๊ป ที่พ้ืนดานลาง พรอมกับแมน้ํา และภูเขา 
อิสระเดินชมหมูบาน ยูฟุอินฟลอรรัล เปนหมูบานจําลองสไตล
ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ประจําเมืองยูฟุอิน บานอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงราย



 

 

อยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิด อิสระใหทานเดินเลนและ
ถายรูปตามอัธยาศัย เดินทางสู เมืองเบปปุ (Beppu) ต้ังอยูบนชายฝم�งทะเลตะวันออกของ
เกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอน้ําแรท่ีเปนบอโคลน จัดเปนเมืองท่ีมีรีสอรทน้ําแรมากท่ีสุด
นักทองเท่ียวสามารถลองแชน้ําแรหลายหลากชนิด นําทานเดินทางสู บอน้ําพุรอน (Jigoku 
Meguri) หรือ บอน้ําพุรอนขุมนรกท้ังแปด เปนบอน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น ภายหลังจาก
การระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแรธาตุท่ีเขมขน เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม 
คารบอเนต เรเดียม เปนตน และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ต้ังช่ือใหนา
กลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เขาชม 2 บอ) 
 

 
 
 
 
 

 
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

หลังอาหารนําทานผอนคลายดวยการ แชออนเซ็นธรรมชาติ สไตลญี่ปุ�นแทๆ  
ท่ีพัก  HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสาม  เมืองซากะ -  ศาลเจายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ดิวตี้ฟรี – ช

อปปم�งเทนจิน – คาแนลซิต้ี    
เชา  รับประทานอาหารเชา  (ม้ือท่ี 2) ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานสู เมืองซากะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูท่ีมี
ช่ือเสียงในเร่ืองของเคร่ืองปم�นดินเผา เดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ 
(Yutoku Inari Shrine) สรางขึ้นในป 1688 เปนศาลเจานิกาย
ชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ 



 

 

ศาลเจาแหงน้ีเปนท่ีประทับของเทพเจาศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพร
เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดานธุรกิจ และความปลอดภัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 3) ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู 
โดยมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เชน การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเปนเมืองทา
สําคัญของญี่ปุ�น จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว จนเกิดเปนชุมชน
ชาวตางชาติตางๆ เชน ไชนาทาวนเปนตน นําทานสู สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki 
Peace Park) ถูกจัดสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงเหตุการณท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีช่ือวา Fat man 
เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ท่ีทําลายเกือบท้ังเมืองและยังฆาส่ิงมีชีวิตไปมากกวา 
80,000 คนในสวนแหงน้ีมีรูปปم�นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยท่ีดานหลังของสวนจะมีเสา
สีดําท่ีเปนตัวช้ีตําแหนงจุดศูนยกลางของระเบิดปรมาณู และมี
รายช่ือของเหยื่อในคร้ังน้ันดวย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ
เกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในคร้ังน้ันดวย  
นําทานสู ดิวต้ีฟรี (Duty Free) อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอด
ภาษี ท้ัง เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานสู 
ยานเทนจิน (Tenjin) โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหางใหญๆมารวมตัวกัน
อยูมากมาย มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแตเคร่ืองใชไฟฟ�า เส้ือผา แบรนเนมด 
หนังสือ เคร่ืองสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย สถานท่ีชอปปم�งบริเวณยานน้ี 
เดินทางสู  หางคาแนลซิต้ี (Canal City)  เปนศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญใน
เมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการขนานนามวาเปน เมืองท่ีอยูในเมือง ประกอบดวย
รานคา รานกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรมสองแหง และคลองที่
ไหลผานกลางศูนยกลางคา 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยณหางคาแนลซิต้ี 
ท่ีพัก  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 



 

 

วันท่ีส่ี อิสระทองเท่ียว          ( B / อิ ส ร ะ  / 
อิสระ ) 

เชา  รับประทานอาหารเชา  (ม้ือที่ 4) ณ หองอาหารของโรงแรม 
  อิสระกับการทองเท่ียว  ไกด แนะนําเสนทางการเดิทาง 

สถานท่ีทองเท่ียวแนะนํา 
 สวนโอโฮริ (Ohori Park) 

แหลงพักผอนหยอนใจของชาวเมืองฟุกุโอกะ ภายในสวนสาธารณะเปนท่ีต้ังของสวน
ญี่ปุ�น พิพิธภัณฑศิลปะ โรงละครโนห และโบทเฮาส เม่ือเดินเลนบริเวณรอบบอน้ําขนาด
ใหญ เราจะไดพบกับชาวเมืองทํากิจกรรมตางๆไมวาจะเปนเดินเลนชิลลๆกับนองหมา 
เดิน หรือ วิ่งจอกกิ้ง เปนตน 

 
 
 
 

 เกาะชิกะ (Shika Island)  
ท่ีลอยอยูบนอาวฮากาตะแหงน้ี เราสามารถน่ังรถยนตหรือรถบัสมาจาก เมืองฟุกุโอกะ 
ไดอยางสะดวกสบาย เน่ืองจากเปนเกาะท่ีครอบคลุมอาณาบริเวณท่ีสําคัญใน 
ประวัติศาสตรญี่ปุ�น เราจึงสามารถชมศิลาจารึกและ ศาลเจาท่ีมีประวัติความเปนมา
ยาวนานไดท่ีน่ี นอกจากน้ี เกาะยังมีความกวางแคน่ังรถยนต รอบเกาะ โดยใชเวลาเพียง 
15 นาทีเทาน้ัน เราจึงสามารถขับรถชมทัศนียภาพอันงดงาม ของทะเลไดอยางชิลลๆ 

 
 
 



 

 

 สวนเกาะโนโคโนะชิมะ (Nokonoshima Island Park)  
ต้ังอยูบน เกาะโนโคโนะชิมะ (Nokonoshima Island) สามารถน่ังเรือเฟอรรี่มาจากฟุกุโอ
กะไดในเวลา 10 นาที เราสามารถชมดอกไมท้ัง 4 ฤดูกาลไดท่ีน่ีเลยคะ แถมท่ีน่ียังเต็มไป

ดวยแหลงทองเท่ียวขึ้นช่ือไมวาจะเปน ถนนโอโมอิเดะ (Omoide-dori) ท่ีสามารถ
เพลิดเพลินกับอาคารบานเรือนด้ังเดิมของญี่ปุ�นไดและสวนสัตวฟุเรไอ (Fureai Zoo) ท่ี
เหมาะกับการพาคุณหนูๆ มาเท่ียวดวย 

 ฟุกุโอกะทาวเวอร (Fukuoka Tower) คือ แลนดมารคทาวเวอรของฟุกุโอกะ 
เราสามารถชมทะเลและเมืองฟุกุโอกะจากบนจุดชมวิวได ทัศนียภาพยามค่ําคืนของเมืองฟุกุ
โอกะจากระดับความสูง 123 เมตรเปนอะไรท่ีงดงามมาก แถมในฤดูหนาวยังเปนสถานท่ีจดั
งานประดับไฟอิลลูมิเนชั่นขึ้นช่ือดวยนะ 

 
 สวนสาธารณะริมทะเลโมโมจิ (Momochi Seaside Park) 

ท่ีน่ีเปนที่ต้ังของรานอาหารและรานจําหนายสินคาเกี่ยวกบักีฬาทางน้ํามากมาย โดยเปน
สวนสาธารณะริมทะเล ท่ีแบงออกเปนเขตท่ีสามารถเพลิดเพลินกับกฬีาชายหาดได (เขตโม
โมจิฮามะ - Momochihama) และเขตสําหรับจัดงานอีเวนท (เขตจิโคฮามะ - 



 

 

Chikohama) บริเวณโดยรอบมีท้ังหอคอยฟุกุโอกะทาวเวอร, พิพิธภัณฑเมืองฟุกุโอกะ และ 
Fukuoka Yahuoku! Dome (ฟุกุโอกะยาฟุโอคุโดม) 

 
 HAKATA RIVERAIN MALL (ฮากาตะ ริเวอรเรน มอลล) 

ศูนยรวมความบันเทิงท่ีรวมท้ังโรงแรม แหลงชอปปم�ง อาหาร โรงละคร และพิพิธภัณฑเอาไว
ในแหงเดียว โดยเฉพาะท่ี "ฮากาตะสะ (Hakata-za)" น้ัน เราสามารถชมการแสดงมากมาย

ไดไมวาจะเปนคาบูกิหรือมิวสิคัล ท่ีน่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถเพลิดเพลินกับครอบครัว
ทามกลางบรรยากาศอันแสนเงียบสงบได เน่ืองจากเช่ือมตอกับรถไฟใตดินนากาสุ คุวาบาตะ 
(Nakasu-Kawabata) โดยตรง เราจึงสามารถเดินทางมาเท่ียวไดอยางสะดวกสบาย 

 รานแผงลอยในฮากาตะ (Hakata) 
เม่ือเอยถึงของขึ้นช่ือแหงเมืองฟุกุโอกะแลวก็ตองนึกถงึ รานแผงลอยในฮากาตะ หรือท่ี
เรียกวายะไต (Yatai) เลยคะ ในโซนเท็นจิน นากาสุ และนากาฮามะเต็มไปดวยรานแผงลอย
กวา 200 ราน ในตอนกลางคืนจึงมักคึกคักไปดวยผูคน ท่ีเพ่ิงเลิกงานเพียบ! มีเสนหอยูท่ี
รสชาติของราเม็งและยากิโทริท่ีทํากันสดๆ ดานหนาเคานเตอรและบรรยากาศสุด ครึกคร้ืนท่ี
สามารถพูดคุยกับคนน่ังขางๆ ไดอยางสนุกสนาน 

 



 

 

 
 

หรือ ซื้อทัวรเพ่ิม ไกดพาเท่ียวท้ังวัน ไกดจะจัดโปรแกรมตามความเหมาะสม 
กรณีเดินทางนอยกวา 8 ทาน ไกดแนะนําการเดินทาง 
กรณีเดินทาง 8-15 ทาน คิดทานละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดินทาง 16-20 ทาน คิดทานละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดินทาง 21-34 ทาน คิดทานละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหตุ : ทางบริษัทจะจัดรถตามความเหมาะสมกับจํานวนคน) 
 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยณหางคาแนลซิต้ี 
ท่ีพัก  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหา  สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง 

 
เชา                       รับประทานอาหารเชา (ม้ือท่ี5) ณ หองอาหารของโรงแรม 

               สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ  
 07.45 น.               เหินฟ�าสู เมืองไทย โดย สายการบิน AIR ASIA X  เท่ียวบินที่. XJ 637 
11.45 น.               เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมกับความ
ประทับใจมิรูลืม 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

เดินทาง ราคาทัวร หมายเหตุ 
ผูใหญ เด็กมีเตียง พักเด่ียว  

7 – 11 ก.ค. 62 16,876 16,876 8,900  
10 – 14 ก.ค. 62 16,876 16,876 8,900  
13 – 17 ก.ค. 62 16,876 16,876 8,900  
17 – 21 ก.ค. 62 16,876 16,876 8,900  

24 – 28 ก.ค. 62 16,876 16,876 8,900  
27 ก.ค.  – 1 ส.ค. 62 16,876 16,876 8,900  
31 ก.ค.  – 4 ส.ค. 62 16,876 16,876 8,900  

7  – 11 ส.ค. 62 16,876 16,876 8,900  
10  – 14 ส.ค. 62 16,876 16,876 8,900  
14  – 18 ส.ค. 62 16,876 16,876 8,900  
21  – 25 ส.ค. 62 16,876 16,876 8,900  

28 ส.ค.  – 1 ก.ย. 62 16,876 16,876 8,900  
4  – 8 ก.ย. 62 16,876 16,876 8,900  

11  – 15 ก.ย. 62 16,876 16,876 8,900  
18  – 22 ก.ย. 62 16,876 16,876 8,900  
25  – 29 ก.ย. 62 16,876 16,876 8,900  

***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนดหักคาต๋ัว ออก 6,000 บาท 

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงื่อนไขหองพัก  
1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัท
ทัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัด
โรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพัก
แบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 
หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีท่ีหองพักแบบ
เตียงคูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทาน
แทน 
4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพักในประเทศญีปุ่�น ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนํา
คณะเขาใชบรกิารออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบน้ําแร
ธรรมชาติเทาน้ัน) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุใน
รายการ 

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ   4.   คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตาม
รายการ 

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   6.   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.   

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุ�น 
จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญีปุ่�น
ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณีผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบ
คาปรับที่ประเทศญี่ปุ�นเรียกเก็บผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มทีี่น่ังวางหรือตามวันเดินทาง
ของต๋ัวเคร่ืองบินทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการทีส่นามบินดอนเมืองเทาน้ัน  
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน

หรือยานพาหนะอื่นๆ 
เพ่ือใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองน้ัน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนน้ีที่เกิดขึ้น เน่ืองจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ

เดินทางของบริษัท  
ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนที่จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะ

อื่นๆ 
 

* ต๋ัวสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดแตจะทําการ 
Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน 



 

 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

9. บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด 
10. ออกใบเสร็จคาบริการ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  

(กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
 
ราคาทัวรไมรวม  

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง 
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิม 

2. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 
ก.ก.) 

3. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 
4. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,900 บาท ตอทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมือง ใน

วันเช็คอิน) 
5. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 

 
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  หรือทานละ 15,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถ
เปลี่ยนไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูท่ีไม
สามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถ
เปลี่ยนไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูท่ีไม
สามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาต๋ัว
โดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรท่ีชําระมาแลว ณ วันท่ีตองการเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
5.ในกรณีท่ีกรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดทุกกรณี 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณี ท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยาง
ใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ี
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้



 

 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัด
จําท้ังหมดของคาบริการท่ีชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 
100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารอง
ท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบินโดยสาร การจองโรงแรมท่ีพัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปน
ตน 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือเปนเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน 
6.ในกรณีท่ีกรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลาน้ี หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร 

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน

หรือท้ังหมดใหแกทาน 

ขอควรทราบ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม

เกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได  

(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
- ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  

(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให 
- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 
30 ทาน โดยจะแจงใหกับ 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  
และอยางนอย 15 วันกอน 

การเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
จากการที่มีนักทองเท่ียวรวม 

เดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา

นําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทาง 
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ  
6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 
7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของ

นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจาก 
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป�วย ความสูญหายหรือ 
เสียหายของสัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการ

บิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปน 
ตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน 



 

 

สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา 

ภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทกุคร้ัง 


