
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เคานเ์ตอร ์8 

เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

23.45 น. เดนิทางสู่ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบนิที่ SL 314  (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง ฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – เบปป ุ– หมูบ่า้นยูฟูอนิ – บอ่ทะเลเดอืดจโิกก ุเมกรุ ิ– เมอืงนางาซาก ิ

 

07.30 น.      เดนิทางถงึสนามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ทุยั ... ผ่านพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้

เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระออกเดนิทางสู ่“เมอืงเบปป”ุ ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะควิชเูป็น

เมอืงแห่งบ่อน ้าแร่ทีเ่ป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแร่มากทีส่ดุนักท่องเทีย่วสามารถลองแชน่ ้าแร่

หลายหลากชนดิได ้“ศาลเจา้ดาไซฟุ” วดัชนิโตเกา่แก่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของจงัหวดัฟกุโุอกะ เป็นทีส่ถติ

ของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนัีกเรยีนนสิติ นักศกึษามากราบไหวข้ อพร เพือ่การศกึษาไม่เวน้แตล่ะวนั ในฤดู



 

 

 

 

ใบไมผ้ลภิายในวดัมตีน้บ๊วยนานาพันธม์ากกวา่ 6,000 ตน้เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทั่วบรเิวณวดั ให ้

บรรยากาศทีแ่สนรืน่รมย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นหนา้ศาลเจา้ม ีรปูหลอ่ววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชือ่ทีว่า่ ถา้ลบูหัวววัแลว้จะมปัีญญาดี

และมสีขุภาพแข็งแรง ใครตอ่ใครจงึพากนัลบูหัวววัตวัน้ีดว้ยความเอ็นด ู อสิระใหท้่านได ้“ชมและซือ้” สนิคา้

ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืง  

น าท่านเขา้สู ่หมูบ่า้นยุฟุอนิ เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ 

Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งน้ีทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามอกีแห่งหนึง่ของหมู่บา้นยูฟอูนิหมู่บา้นยูฟู

อนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพืน้เมอืง ผักและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ Handmade น่ารักๆ มากมายและ

ยังมขีนมขึน้ชือ่อย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชบุเกล็ดขนมปังทอด) โดยตวัเมอืงยุฟอุนินัน้ตัง้อยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาตใินหุบเขาสเีขยีวอนังดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่บอ่น า้พุรอ้น (JigokuMeguri) หรอื บอ่น า้พุรอ้นขมุนรกท ัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุรอ้น

ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแรธ่าตทุีเ่ขม้ขน้ เชน่ ก ามะถัน แร่

เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้า

กลวัตามลกัษณะภายนอกทีเ่ห็นกนั ท่านจะไดพ้บกบับอ่ทะเลเดอืด ยูม-ิจโิกกุ (UmiJigoku) ซึง่เป็น 1 

ใน 8 บ่อน ้าพุรอ้นชือ่ดงัของเมอืงเบปปุ เป็นบ่อทีนั่กท่องเทีย่วนยิมไปชมมากทีส่ดุเพราะมคีวามสวยงามดเูป็น

นรกนอ้ยกวา่แห่งอืน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอ่นทีจ่ะเขา้ไปชมบ่อทะเลเดอืด สามารถแวะชม สระบัวกอ่นได ้ซึง่ในสระมใีบบัวขนาดใหญ่มากจนเด็กตวั

เล็กๆ สามารถลงไปน่ังได ้ยูม ิจโิกก ุเป็นบ่อน ้ารอ้น สฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเล ก าเนดิขึน้หลงัจากการระเบดิของ

ภูเขาไฟเมือ่ 1,200 ปีกอ่นมสีว่นประกอบของแร่โคบอลต ์ควนัสขีาวพวยพุ่งขึน้มารอบๆ บ่อตลอดเวลา 

อณุหภูมขิองน ้าสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส บ่อน้ีแมน้ ้าจะรอ้นเกนิกว่าจะลงไปแชไ่ด ้แตก็่มผีงน ้าแร่ วาง

จ าหน่ายในรา้นขายของทีร่ะลกึ ใหน้ าไปละลายน ้าอาบเองทีบ่า้นได ้สรรพคณุท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง่และ

รักษาโรคผวิหนังได ้กอ่นออกมาอย่าลมืไปน่ังแชเ่ทา้ในบ่อน ้ารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะท าใหรู้ส้กึ

สบายเทา้ และมแีรงเดนิเทีย่วตอ่ไป ซึง่ใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วฟร ี (รวมคา่เขา้ชมบอ่น า้แร ่2 บอ่) 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดันางาซากจิะอยู่ทีท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของภูมภิาคควิช(ูKyushu)โดยมี

แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชงิศลิปะวัฒนธรรม เพราะเน่ืองจากเมืองท่าส าคัญของ

ญีปุ่่ น จงึรับเอาวฒันธรรมจากยุโรปและจนีมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวตา่งชาตติา่งๆ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ เมอืงนางงาซาก ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระใหท้่านไดท้่องเทีย่วตามอธัยาศยัภายในเมอืงฟกุโุอกะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ (เพือ่ไมร่บกวนเวลาการชอ้ปป้ิง) **  

 



 

 

 

 

- สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ สวนสนัตภิาพนางาซาก(ิNagasaki Peace Park) ตัง้อยู่ในบรเิวณตวัเมอืงนา

งาซาก ิถูกจัดสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึเหตกุารณท์ิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ือ่วา่ Fat man เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 

ค.ศ. 1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยังฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกวา่ 80,000 คน แตก็่ถอืวา่เป็นอกีสว่นหนึง่

ในประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัของญีปุ่่ นทีเ่ราๆท่านๆรูไ้วก็้ชว่ยใหเ้ราค านงึวา่ประเทศน้ีถงึจะสวยงามมากแค่

ไหนก็เคยพบเจอกบัความเลวรา้ยมาไม่นอ้ยเลยจรงิๆ ภายในสวนแห่งน้ีมรีูปปั้นเกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย 

โดยทีด่า้นหลงัของสวนจะมเีสาสดี าทีเ่ป็นตวัชีต้ าแหน่งจดุศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่

ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย ถา้ใครนอกจากจะอยากเดนิชมสวนกนัเพลนิๆกนัแลว้นัน้ทางตอนบนยังจะมี

พพิธิภัณฑเ์กีย่วกบัการทิง้ระเบดิในครัง้นัน้ใหไ้ดด้ไูดช้มกนัอกีดว้ย 

- เกาะเดจมิะ เป็นศนูยก์ลางของวฒันธรรมและการตดิตอ่คา้ขายกบัตา่งประเทศในชว่งทีญ่ีปุ่่ นปิดประเทศ

ซึง่มกีารจ ากดัการตดิตอ่คา้ขายกบัตา่งชาต ิทีน่ี่เป็นเกาะทีส่รา้งขึน้โดยฝีมอืมนุษยใ์นปี 1636 แตว่า่ใน

ปัจจุบันบรเิวณโดยรอบไดร้ับการพัฒนาจนไม่ไดเ้ป็นเกาะอกีตอ่ไปแลว้เกาะเดจมิะในปัจจุบันมกีารบรูณะ

ฟ้ืนฟอูาคารบา้นเรอืนในสมัยกอ่นกลบัมาใหเ้ห็นกนัอยู่ โดยเราจะไดช้มบรรยากาศของพ่อคา้ชาว

ฮอลนัดาทีเ่คยใชช้วีติสไตลต์ะวนัตกอยู่ในบา้นเรอืนสไตลญ์ีปุ่่ น ท าใหเ้ขา้ใจวถิชีวีติของผูค้นในสมัยกอ่น

มากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีก็ยังมโีซนกจิกรรมแตง่ชดุกโิมโนเดนิเลน่รอบเกาะเดจมิะ, รา้นอาหาร และรา้นคา้

จ าหน่ายของฝากจากนางาซากแิละสนิคา้ออรจินิอลของเกาะเดจมิะ 

- สวนโกลฟเวอร ์ตัง้อยู่บนเนนิฝ่ังใตข้องเมอืงนางาซาก ิFormer Glover House (คฤหาสนโ์กลฟเวอร์

เกา่) ทีต่ัง้อยู่ภายในสวนสรา้งขึน้เป็นทีอ่ยู่อาศยัในนางาซากขิอง “โกลฟเวอร”์ พ่อคา้ชาวสกอตแลนด์

ชว่งปลายศตวรรษที ่19 โดยไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นหนึง่ในมรดกโลกดว้ย ทีน่ี่เป็นทีรู่จ้ักคุน้เคยกนัดใีน

หมู่ผูค้นมากมายในฐานะทีเ่ป็นสถานทีเ่พลดิเพลนิกบัดอกไมแ้สนสวยท่ามกลางพืน้ทีบ่รรยากาศสไตล์

ตะวนัตก  

- ไชนา่ทาวนน์างาซาก ิ ตัง้อยู่ในนางาซากแิห่งน้ีขึน้ชือ่ในฐานะทีเ่ป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวนท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในญีปุ่่ นคูก่บั ไชน่าทาวนโ์ยโกฮาม่า และไชน่าทาวนโ์กเบ บรเิวณประตทูางเขา้ทัง้ 4 ทศิออกตกเหนือ

ใตม้ปีระตสูไตลจ์นีตัง้อยู่ สว่นภายในเรยีงรายไปดว้ยรา้นอาหารจนีและรา้นจ าหน่ายของฝากมากมายเมนู

หา้มพลาดเมือ่ไดม้าทีน่ี่เลยก็คอื จัมปง จากนางาซากซิ ึง่แพร่หลายไปทั่วญีปุ่่ นและ ซาระอดุง้ อาหาร

ทอ้งถิน่ประจ านางาซากทิีร่ับประทานกนัทั่วไปในครัวเรอืน ยังไงเพือ่นๆก็อย่าลมืแวะมาลิม้ลองอาหารจนี

สไตลน์างาซากซิ ึง่อดุมไปดว้ยอาหารทะเลและพชืผักสดใหม่ท่วมเสน้สดุเอกลกัษณ์ 

- เฮาส ์เทน บอช แหลง่ท่องเทีย่วขึน้ชือ่ประจ านางาซากแิห่งน้ีเป็นสวนสนุกทีจ่ าลองมาจากอาคาร

บา้นเมอืงของฮอลนัดาทีต่ัง้อยู่ในซาเซโบะ ภายในสวนสนุกซึง่ขึน้ชือ่เรือ่งความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 1 

ในญีปุ่่ นจะบานสะพรั่งไปดว้ยดอกไมต้ามฤดกูาลทัง้ 4 ตลอดทัง้ปี  นอกจากน้ีก็ยังเต็มไปดว้ยเครือ่งเลน่

ส าหรับเลน่เกมถงึ 44 ชนดิใหเ้ราสามารถเพลดิเพลนิกนัเป็นครอบครัวไดอ้ย่างเต็มอิม่ โดยมกีารจัดการ

แสดงและเปิดเพลงทั่วทุกแห่งภายในสวน แถมบางการแสดงยังไดร้ับความนยิมถงึขนาดมผีูค้นมายนืรอ

ชมกนัเลยทเีดยีว บอกเลยวา่หา้มพลาด  สว่นตอนกลางคนืจะมกีารจัดแสดงอลิลมูเินชัน่เปลีย่นทั่วทัง้

พืน้ทีใ่หก้ลายเป็นดนิแดนแห่งแสงไฟงดงามมาก อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

พกัที ่  โรงแรม MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต – ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ– ดวิตีฟ้ร ี–  ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต  เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มี

รา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และ

เด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 



 

 

 

 

เทีย่ง             อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซากะ น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิสรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาล

เจา้นกิายชนิโต ประจ าตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และ

ส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก ิดา้นบน

ของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีจุดหนึง่โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากรุะบานสะพรั่ง 

และชว่งฤดใูบไมร้่วง ทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดง สว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคูก่บัแม่น ้าสายเล็กๆ

เป็นจุดถ่ายภาพทีส่วยงามเลยทเีดยีว  ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนตา่ง

นยิมไปสกัการะขอพรเกีย่วกบัการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธุรกจิ และความปลอดภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี

ซึง่มสีนิคา้ใหบ้รกิารทุกท่านเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะ

ไม่สามารถซือ้ในเมอืงอืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“เทนจนิ  ชอ้ปป้ิงมอลล”์ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของฟคุโุอกะ ใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆมากมาย ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม  NEW KURUME PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ ฟุกโุอกะ – กรงุเทพฯ 

 

น าท่านสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

08.30 น.    เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เทีย่วบนิที ่SL315 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

12.00 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาจอยแลนด์

ไมร่วมต ัว๋

เคร ือ่งบนิ 

24 – 28 ตุลาคม 2562 17,999 8,000 11,999 

25 – 29 ตุลาคม 2562 17,999 8,000 11,999 

26 – 30 ตุลาคม 2562 17,999 8,000 11,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเง ือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่  ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใน

การท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ ัง่  

2. ช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ 

หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



 

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งเดนิทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

พรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1   ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้    

2.2   ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3   ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่ว

ใหแ้กท่ ัง้หมดท ัง้นี ้นกัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ ัง่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

2 การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

3 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

3.1 ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

3.2 ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือ

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3.3 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 

10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

3.4 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

3.5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

3.6 อตัราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 


