
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวด // WIFI ON BUS 
 

วนัเดนิทาง กําหนดการทอ่งเทีย่ว อาหาร และ โรงแรม 

วนัแรก จุดนดัหมาย 20.55 น. 

AIR ASIA X 23.55 - 08.40 น. (XJ 636) 

( -- / -- / --) 

วนัทีส่อง สนามบนิฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – เมอืงยฟููอนิ - 

เมอืงเปปปุ – บอ่นรก 

( - / L / อสิระ ) 

HOTEL SEA WAVE 
PEPPU หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงซากะ -  ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– เมอืงนางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพ
นางาซาก ิ– ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงเทนจนิ – คาแนลซติี ้   

(B / L / อสิระ) 
NEW KURUME PLAZA 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว  B / อสิระ / อสิระ) 
NEW KURUME PLAZA 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนิฟุกุโอกะ - สนามบนิดอนเมอืง 
AIR ASIA X 07.45 - 11.45 น. (XJ 637) 

( B / -- / --) 

 
คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

 
อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พักเดีย่ว  

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.  – 31 ก.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  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนดห์ักคา่ตั๋ว ออก 6,000 บาท 

 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนีํา้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 
 
 
 
 



 

วันแรก  สนามบนิดอนเมือง  

20.55 น.       พร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง ชัน้ 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์  สายการบนิ.AIR ASIA X มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยตอน
รับและให้ความช่วยเหลือ 

23.55 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟกูโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ เท่ียวบนิท่ี.. XJ 636 

วันที่สอง สนามบนิฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก               ( - / L / อิสระ ) 

08.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากร
เรียบร้อยแล้ว จากนัน้เดนิทางสู ่ เมืองฟูกุโอกะ  (Fukuoka) เป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศญ่ีปุ่ นด้วย ฟกูุ
โอกะเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของญ่ีปุ่ นมานานหลายร้อยปี เดนิทางสู ่ ศาลเจ้าดา

ไซฟุ  (Dazaifu Tenmagu Shrine) วดัชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสดุของ
เมืองฟคุโุอกะ เป็นสิง่ท่ีสถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนกัเรียน -  นิสิต 
นกัศกึษามากราบไหว้ขอพรเพ่ือการศกึษาไมเ่ว้นในแตล่ะวนัอย่าลืม อิสระให้
ท่านเลือกซือ้สนิค้าของท่ีระลกึพืน้เมืองท่ี บริเวณหน้าวดัท่ีมีร้านค้ากวา่ 100 แห่ง นาคาส ุ (Nakasu Island) และถดัไปอีก
อย่างถนนคนเดนิคาวาบาตะ (Kawabata) ท่ีเป็นถนนคนเดนิเส้นเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองฟกูโุอกะ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 1) ณ ภตัตาคาร  
เดนิทางสู ่ ยูฟุอิน  (Yufuin) เป็นเมืองชนบทเลก็ๆ ท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก
โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไม้ผลท่ีิจะมีทัง้ดอกซากรุะบนต้นไม้ และดอกเรปซ๊ืป ท่ีพืน้
ด้านลา่ง พร้อมกบัแมน่ า้ และภเูขา อิสระเดนิ ชมหมูบ้่าน ยฟูอุินฟลอร์รัล เป็น
หมูบ้่านจ าลองสไตล์ยโุรป มีกลิน่อายยโุรปโบราณ !!!ไฮไลท์ ประจ าเมืองยฟูุ
อิน บ้านอิฐท่ีแสนคลาสสคิเรียงรายอยู่บนถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไป
ด้วยดอกไม้นานาชนิด อิสระให้ท่านเดนิเลน่และถ่ายรูปตามอธัยาศยั เดนิทางสู ่เมืองเบปปุ (Beppu) ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของเกาะควิชเูป็นเมืองแห่งบอ่น า้แร่ท่ีเป็นบอ่โคลน จดัเป็นเมืองท่ีมีรีสอร์ทน า้แร่มากท่ีสดุนกัท่องเท่ียวสามารถลอง
แช่น า้แร่หลายหลากชนิด น าท่านเดนิทางสู ่ บ่อน า้พุร้อน  (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน า้พุร้อนขุมนรกทัง้แปด  เป็นบอ่
น า้พรุ้อนธรรม ชาตท่ีิเกิดขึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตท่ีุเข้มข้น เช่น ก ามะถนั แร่เหลก็ 
โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกวา่จะลงไปอาบได้ แล้วบอ่ทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ช่ือให้น่ากลวัตามลกัษณะ
ภายนอกท่ีเห็นกนั (เข้าชม 2 บอ่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

หลงัอาหารน าท่านผอ่นคลายด้วยการ แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิสไตล์ญ่ีปุ่ นแท้ๆ  
ที่พัก  HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันตภิาพนางาซากิ – ดวิตีฟ้รี – ช้อปป้ิงเทนจนิ – 
คาแนลซิตี ้   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  (มือ้ท่ี 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู ่ เมืองซากะ  (Saga) จงัหวดัเลก็ๆบนเกาะควิชท่ีูมี
ช่ือเสียงในเร่ืองของเคร่ืองปัน้ดนิเผา เดนิทางสู ่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ  
(Yutoku Inari Shrine) สร้างขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจ า
ตระกลูนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี ้
เป็นท่ีประทบัของเทพเจ้าศกัดิส์ทิธ์ิ ท่ีประชาชนตา่งนิยมไปสกัการะขอพร
เก่ียวกบัการเก็บเก่ียว ความส าเร็จด้านธรุกิจ และความปลอดภยั  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 3) ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของภมูภิาคควิช ูโดยมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
เช่น การท่องเท่ียวเชิงศลิปวฒันธรรม และเป็นเมืองท่าส าคญัของญ่ีปุ่ น จึงรับเอาวฒันธรรมจากยโุรปและจีนมาผสมผสาน
เอาไว้ จนเกิดเป็นชมุชนชาวตา่งชาตติา่งๆ เช่น ไชน่าทาวน์เป็นต้น น าท่านสู ่ สวนสันตภิาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) 

ถกูจดัสร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึงเหตกุารณ์ทิง้ระเบดิปรมาณท่ีูช่ือวา่ Fat man 

เม่ือวนัท่ี 9 สงิหาคม ค .ศ. 1945 ท่ีท าลายเกือบทัง้เมืองและยงัฆ่า
สิง่มีชีวติไปมากกวา่ 80,000 คนในสวนแห่งนีมี้รูปปัน้เก่ียวกบัสนัตภิาพ
มากมาย โดยท่ีด้านหลงัของสวนจะมีเสาสีด าท่ีเป็นตวัชีต้ าแหน่งจดุ
ศนูย์กลางของระเบดิปรมาณ ูและมีรายช่ือของเหย่ือในครัง้นัน้ด้วย แล ะ
ทางตอนบนจะมีพพิธิภณัฑ์เก่ียวกบัการทิง้ระเบดิในครัง้นัน้ด้วย  
น าท่านสู ่ดวิตีฟ้รี  (Duty Free) อิสระให้ท่านเลือกซือ้สนิค้าปลอดภาษี 
ทัง้ เสือ้ผ้า น า้หอม ตา่งๆ ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านสู ่ ย่านเทนจนิ  (Tenjin) โดยในบริเวณนีจ้ะมีร้านรวง ถนนคนเดนิ 
และห้างใหญ่ๆมารวมตวักนัอยู่มากมาย มีสนิค้าให้เลือกซือ้หลากหลายชนิด ตัง้แตเ่คร่ืองใช้ไฟฟา้ เสือ้ผ้า แบรนเนมด์ 
หนงัสือ เคร่ืองส าอางค์ตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย สถานท่ีช้อปปิง้บริเวณย่านนี ้เดนิทางสู ่ ห้างคาแนลซิตี ้  
(Canal City)  เป็นศนูย์การค้าและความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟกุโุอะกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการขนานนามวา่เป็น เมือง
ท่ีอยู่ในเมือง ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศนูย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองท่ีไหล
ผา่นกลางศนูย์กลางค้า 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยัณห้างคาแนลซิตี  ้

ที่พัก  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว          ( B / อสิระ / อสิระ ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  (มือ้ท่ี 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อสิระกบัการทอ่งเทีย่ว  ไกด ์แนะนําเสน้ทางการเดนิทาง 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนํา 
 สวนโอโฮร ิ(Ohori Park) 

แหลง่พักผ่อนหยอ่นใจของชาวเมอืงฟกุโุอกะ ภายในสวนสาธารณะเป็นทีต่ัง้ของสวนญีปุ่่ น พพิธิภัณฑศ์ลิปะ 
โรงละครโนห ์และโบ๊ทเฮา้ส ์เมือ่เดนิเลน่บรเิวณรอบบอ่น้ําขนาดใหญ่ เราจะไดพ้บกับชาวเมอืงทํากจิกรรม

ตา่งๆไมว่า่จะเป็นเดนิเลน่ชลิล์ๆ กับนอ้งหมา เดนิ หรอื วิง่จ๊อกกิง้ เป็นตน้  
 

 
 

 เกาะชกิะ (Shika Island)  
ทีล่อยอยูบ่นอา่วฮากาตะแหง่นี้ เราสามารถน่ังรถยนตห์รอืรถบัสมาจาก เมอืง ฟกุโุอกะ  ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

เนื่องจากเป็นเกาะทีค่รอบคลมุอาณาบรเิวณทีสํ่าคัญใน ประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ น เราจงึสามารถชมศลิาจารกึและ  

ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานไดท้ีน่ี่ นอกจากนี้ เกาะยังมคีวามกวา้งแคน่ั่งรถยนต์  รอบเกาะ  โดยใช ้

เวลาเพยีง 15 นาทเีทา่นัน้ เราจงึสามารถขับรถชมทัศนียภาพอันงดงาม  ของทะเลไดอ้ยา่งชลิล์ๆ  

 

 
 
 

 สวนเกาะโนโคโนะชมิะ (Nokonoshima Island Park)  
ต ัง้อยูบ่น เกาะโนโคโนะชมิะ (Nokonoshima Island) สามารถน ัง่เรอืเฟอรร์ีม่าจากฟุกุโอกะไดใ้นเวลา 10 
นาท ีเราสามารถชมดอกไมท้ ัง้ 4 ฤดกูาลไดท้ีน่ ีเ่ลยคะ่ แถมทีน่ ีย่งัเต็มไปดว้ยแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ไมว่า่จะ

เป็น ถนนโอโมอเิดะ (Omoide-dori) ทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัอาคารบา้นเรอืนด ัง้เดมิของญีปุ่่ นไดแ้ละสวน
สตัวฟุ์เรไอ (Fureai Zoo) ทีเ่หมาะกบัการพาคณุหนูๆ มาเทีย่วดว้ย 
 

 

 

https://matcha-jp.com/th/3528


 

 

 ฟกุโุอกะทาวเวอร ์(Fukuoka Tower) คอื แลนดม์ารค์ทาวเวอรข์องฟกุโุอกะ 
เราสามารถชมทะเลและเมอืงฟุกุโอกะจากบนจุดชมววิได ้ทศันยีภาพยามคํา่คนืของเมอืงฟุกุโอกะจาก
ระดบัความสูง 123 เมตรเป็นอะไรทีง่ดงามมาก แถมในฤดหูนาวยงัเป็นสถานทีจ่ดังานประดบัไฟอลิลูมเินช ัน่
ข ึน้ชือ่ดว้ยนะ 

 

 
 สวนสาธารณะรมิทะเลโมโมจ ิ(Momochi Seaside Park) 

ทีน่ ีเ่ป็นทีต่ ัง้ของรา้นอาหารและรา้นจําหนา่ยสนิคา้เกีย่วกบักฬีาทางนํา้มากมาย โดยเป็นสวนสาธารณะรมิ

ทะเล ทีแ่บง่ออกเป็นเขตทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบักฬีาชายหาดได ้(เขตโมโมจฮิามะ - Momochihama) และ
เขตสําหรบัจดังานอเีวน้ท ์(เขตจโิคฮามะ - Chikohama) บรเิวณโดยรอบมที ัง้หอคอยฟุกุโอกะทาวเวอร,์ 
พพิธิภณัฑเ์มอืงฟุกุโอกะ และ Fukuoka Yahuoku! Dome (ฟุกุโอกะยาฟุโอคโุดม) 

 
 HAKATA RIVERAIN MALL (ฮากาตะ รเิวอรเ์รน มอลล)์ 

ศนูยร์วมความบนัเทงิทีร่วมท ัง้โรงแรม แหลง่ชอ้ปป้ิง อาหาร โรงละคร และพพิธิภณัฑเ์อาไวใ้นแหง่เดยีว 

โดยเฉพาะที ่"ฮากาตะสะ (Hakata-za)" น ัน้ เราสามารถชมการแสดงมากมายไดไ้มว่า่จะเป็นคาบูกหิรอืมวิสิ

คลั ทีน่ ีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัครอบครวัทา่มกลางบรรยากาศอนัแสนเงยีบสงบได ้

เนือ่งจากเชือ่มตอ่กบัรถไฟใตด้นินากาสุ ควุาบาตะ (Nakasu-Kawabata) โดยตรง เราจงึสามารถเดนิทางมา
เทีย่วไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

 
 รา้นแผงลอยในฮากาตะ (Hakata) 

เมือ่เอย่ถงึของขึน้ชือ่แหง่เมอืงฟุกุโอกะแลว้ก็ตอ้งนกึถงึ รา้นแผงลอยในฮากาตะ หรอืทีเ่รยีกวา่ยะไต 

(Yatai) เลยคะ่ ในโซนเท็นจนิ นากาสุ และนากาฮามะเต็มไปดว้ยรา้นแผงลอยกวา่ 200 รา้น ในตอนกลาง
คนืจงึมกัคกึคกัไปดว้ยผูค้น ทีเ่พิง่เลกิงานเพยีบ! มเีสนห่อ์ยูท่ ีร่สชาตขิองราเม็งและยากโิทรทิ ีท่าํกนัสดๆ 

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรแ์ละบรรยากาศสุด ครกึครืน้ทีส่ามารถพูดคยุกบัคนน ัง่ขา้งๆ ไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 



 

 
 

หรอื ซือ้ทวัรเ์พิม่ ไกดพ์าเทีย่วท ัง้วนั ไกดจ์ะจดัโปรแกรมตามความเหมาะสม 
กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะนําการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจํานวนคน) 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยัณห้างคาแนลซิตี  ้

ที่พัก  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  สนามบนิฟูกุโอกะ – สนามบนิดอนเมือง 
 

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า (มือ้ท่ี5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

               สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ  
 07.45 น.               เหินฟา้สู ่เมืองไทย โดย สายการบนิ AIR ASIA X  เท่ียวบนิท่ี. XJ 637 

11.45 น.               เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมกบัความประทบัใจมรู้ิลืม 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.   ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   
8. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

9. บรกิารนํา้ด ืม่วนัละ 1 ขวด 

10. ออกใบเสร็จคา่บรกิาร รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
(กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 

 
 
 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศญ่ีปุ่นทางผูจ้ดัและทาง
สายการบินจะไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณีผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบค่าปรับท่ีประเทศญ่ีปุ่นเรียกเก็บผูโ้ดยสาร
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบินทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสาย
การบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะ

อืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ี่

เกดิข ึน้ เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

เงือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้ม

กับใบนัดหมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้
ทางบรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) 
ทางบรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ที่

อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบนํา้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบุท่ีนัง่ ใชว้ิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกท่ีนัง่โดยระบบสายการบิน * 

การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น 
งดการคืนบตัรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 



 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่

ทีส่ั่งเพิม่ 
2. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
3. ค่าทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิ(ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
4. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
5. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน
ดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
 

*** ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ โปรดชําระเงนิเต็มจํานวน *** 

 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล  ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร์ -อาทติย์) สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง  1 ครัง้เทา่นัน้  หากแจง้
หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจาก
นี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน  15 วันกอ่นออกเดนิทาง  (นับรวมเสาร์ -อาทติย์) ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอื
เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชาํระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ย
ตนเองจากค่าทัวรท์ีช่าํระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิค่า บรกิารต่างๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่น การเดนิทาง  ไมน่อ้ยกวา่  45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) คนืเงนิคา่บรกิาร 
100% ของคา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ัง้หมด
ของคา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% 
ของคา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วล่วงหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ
โดยสาร การจองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่
มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้



 

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอื ยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว  จองเดนิทางนอ้ยกว่า  30 
ทา่น 
6.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบร รจุ
ภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา  ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีท่ํามาจากพชื และเนือ้สัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนือ้สัตว ์   ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน
อัตราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ ทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้ับ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 

วันกอ่น 
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วร่วม 
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ

ทาง 
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอื 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ 
เป็น 

ตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวน 
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ 

ค่า 
ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัง้ 


