
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สวสัดีคิวชูใบไมเ้ปล่ียนสี 5วนั3คืน 

ฟุกโุอกะ – เบปปุ – คมุาโมโต ้

ราคา39,000 บาท  

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X โหลดกระเป๋าได ้ 20 กิโลกรมั 
 
 

 เกาะแมวไอโนะชมิะเกาะสวรรคค์นรกัแมว 
 ชมบ่อนรกท่ีจิโกก ุ เมกริุ 

 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าชมใบไมเ้ปล่ียนสี 
 ชมความย่ิงใหญ่ของภเูขาไฟอะโสะ 

 ล่องเรือชมใบไมเ้ปล่ียนสีอนัสวยงามทีแ่มน้ํ่ายานากาวา่ 
 ชอปป้ิงแบบเต็มอ่ิมท่ีย่านเทนจิน 

SWD-FUK-FUK01 

เดินทาง 

20-24พฤศจิกายน 2562 
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กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัคู ่1 หอ้ง 
ท่านละ (บาท) 

เดก็เพ่ิมเตียงกบั
ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 
(อายุ 8-12 ปี)  
ท่านละ (บาท) 

เดก็ไม่เพ่ิมเตียงพกั
กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(อายุ 2-7 ปี) 
ท่านละ (บาท) 

พกัเดีย่วเพ่ิม 
ท่านละ (บาท) 

20-24 พ.ย. 62 39,000 39,000 35,000 4,000 
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วนัท่ี กําหนดการ เชา้ เท่ียง เย็น โรงแรม 
1 สนามบินดอนเมือง / สนามบินฟุกโุอกะ ✗ ✗ ✗ - 
2 เกาะไอโนะชมิะ / ศาลเจา้ดาไซฟุ / บ่อนํา้รอ้นเบปป ุ ✗ 

  
Ooedo 
OnsenMonogatari Beppu 
Seifu 
หรือเทียบเทา่ 

3 กระเชา้เบปปุ / ภเูขาไฟอะโสะ / ถนนชอปป้ิงคามิโทริ  
   

Kumamoto Washington 
Hotel Plazaหรือเทียบเทา่ 

4 ปราสาทคมุาโมโต ้ / ลอ่งเรือแม่นํา้ยานากาวา่ / โทส ุ
พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลต / ยา่นเทนจิน    

Hotel Monte Hermana
หรือเทียบเทา่ 

5 สนามบินฟุกโุอกะ/ สนามบินดอนเมือง 
  

✗ - 

20:30 คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร  1) สนามบินดอนเมือง สายการบิน 
แอรเ์อเซยีมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารการเดินทาง 

23:40 ออกเดินทางสูส่นามบินฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น เท่ียวบินท่ี XJ636 

Day 1 กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

ตารางการเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 

อตัราคา่บริการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:00 เดินทางถึงสนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมือง 
08:00  นําท่านไปยงัเกาะไอโนะชิมะ(Ainoshima) โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาเดินทางเพียง 

17 นาที เกาะไอโนะชมิะ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “เกาะแมว” เพราะท่ีเกาะแห่งนีน้ั้นมี
แมวเหมียวอาศยัอยูก่วา่ 100 ตวัเชยีว !พอลงเรือปุ๊ บท่านก็จะไดเ้ห็นเจา้แมวอว้นนอน
เลน่อาบแดดกนัแถวท่าเรือเต็มไปหมดเลยละ่ อาชพีหลกัของคนท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะนี้
คือ การประมง ซึง่มีปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีเกิดขึน้คือ มีหนูเขา้มาสรา้งความเสียหายกบั
อปุกรณต์กปลา ตัง้แตน้ั่นมาผูค้นในเกาะจึงเร่ิมเลีย้งแมว เพ่ือจะชว่ยกาํจดัหนูน่ันเอง 
แมวท่ีน่ีสว่นมากก็มีเจา้ของ บางตวัก็เป็นแมวจรจดั แนะนําวา่ใหนํ้าของเลน่ไปหลอก
แมวเพ่ือดึงดดูความสนใจจากพวกมนัคะ่ 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดินทางตอ่ไปยงัศาลเจา้ดาไซฟุ(Dazaifu Shrine) วดัชนิโตเกา่แก ่ และมีชือ่เสียง

ท่ีสดุของเมืองฟุกโุอกะ เป็นส่ิงท่ีสถิตยข์องเทพเจา้แห่งความรู ้ จึงมีนักเรียน นักศึกษา
มากราบไหวข้อพรเพ่ือการศึกษา ย่ิงในชว่งใกลส้อบนักเรียน นักศึกษาจะมาขอพร
กนัเยอะมากๆ อิสระใหท่้านเลือกซือ้สินคา้ ของท่ีระลึกพืน้เมือง ท่ีบริเวณศาลเจา้จะ
มีถนนคนเดินดาไซฟุ ท่ีมีรา้นขายขนม อาหาร ของท่ีระลึกมากมาย ขนมขึน้ชือ่ท่ี
หา้มพลาดคือ ขนมโมจิยา่งไวถ้ ัว่แดง หรือท่ีเรียกวา่ “Umegae-Mochi” 
นอกจากนีย้งัมีรา้น Starbucks ซึง่เป็นสาขาท่ีไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นหน่ึงในสาขาท่ี
ออกแบบสวยงามท่ีสดุในโลก 

  พาท่านเดินทางไปศาลเจา้คามาโดะ(Kamado Shrine) เป็นท่ีสถิตยข์องพระเจา้ท่ี
มีความเชือ่วา่ ชว่ยในเร่ืองความรกั และป้องกนัภยัอนัตราย ศาลเจา้นีอ้ยูท่ี่บริเวณ
ทางขึน้ภเูขาโฮมนัซงัท่ีมีความสงูกวา่ 830 เมตร ในฤดใูบไมร้ว่งเป็นท่ีรูจ้กัวา่เป็น
ภเูขาท่ีเต็มไปดว้ยใบไมแ้ดง เน่ืองจาดมีตน้เมเป้ิล และตน้แปะกว๊ยกวา่ 300 ตน้ท่ีจะ
มาแตง่แตม้สีสนัในชว่งใบไมเ้ปล่ียนสี โดยเฉพาะทางเดินขึน้เขาบริเวณขัน้บนัไดมี 
อโุมงคโ์มมิจิ ท่ีมีตน้ไมเ้ป็นจาํนวนมากจนกลายเป็นซุม้ อโุมงคใ์บไมเ้ปล่ียนสี ใหเ้รา
ไดเ้ดินชมความงามของใบไมท่ี้ไลสี่สนัไปมาสดุสายตา 

Day 2 เกาะไอโนะชมิะ –ศาลเจา้ดาไซฟุ–จิโกก ุ เมกริุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากน้ันนําท่านเดินทางตอ่ไปยงั จิโกก ุ เมกริุ(Jigoku Meguri) หรือขมุนรกทัง้ 8 
คือ บ่อนํา้พุรอ้นธรรมชาติท่ีเกิดขึน้จากการระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบดว้ยแรธ่าตุ
ท่ีเขม้ขน้ เชน่ กาํมะถนั แรเ่หล็ก โซเดียม คารบ์อเนต เรเดียม เป็นตน้ และมี
ความรอ้นเกินท่ีจะลงอาบได ้ มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป ซึง่จะตัง้ชือ่ใหด้นู่ากลวัตาม
ลกัษณะภายนอกท่ีเห็น โดยปกติแลว้แหลง่นา้รอ้นท่ีถือวา่เป็นบ่อนํา้แรธ่รรมชาติได ้
น้ันจะตอ้งมีอณุหภมิูของนํา้ไม่ตํ่ากวา่ 25 องศาเซลเซยีสและมีแรธ่าตอุยา่งนอ้ย 1 ใน 
19 ชนิดซึง่แหลง่นํา้รอ้นออนเซน็ในเบปปุเกินมาตรฐานนีเ้ยอะบ่อนํา้รอ้นทัง้ 8 บ่อนีทุ้ก
บ่อไม่สามารถลงไปแชไ่ดเ้พราะมีแรธ่าตตุา่งๆอยูเ่ขม้ขน้และท่ีสาํคญัมนัรอ้นมากถา้ลง
ไปแชอ่าจจะสกุไดโ้ดยนําท่านชม 2 บ่อหลกัดงันีบ้่อมีดงันี ้

 1. ยูมิจิโกก ุ(Umi Jigoku)หรือ"บ่อทะเลเดือด (Sea Hell)"เป็นบ่อท่ีนักท่องเท่ียว
นิยมไปชมมากท่ีสดุเพราะมีความสวยงามดเูป็นนรกนอ้ยกวา่แห่งอื่นยมิูจิโกกเุป็นบ่อ
นํา้รอ้นสีฟ้าเหมือนนํา้ทะเลดว้ยความลึก 150 เมตรกาํเนิดขึน้หลงัจากการระเบิดของ
ภเูขาไฟเม่ือ1,200 ปีกอ่นมีสว่นประกอบของแรโ่คบอลต ์(Cobalt) ควนัสีขาวพวยพุ่ง
ขึน้มารอบๆบ่อตลอดเวลาอณุหภมิูของนํา้สงูถึง 98 องศาเซลเซยีสสามารถตม้ไขใ่ห ้
สกุได ้

2. ชิโนอิเกะจิโกก ุ(Chinoike Jigoku)หรือ"บ่อสีเลือด (Blood Pond Hell)"
อยูห่่างจากบ่อนรกทัง้ 6 แห่งขา้งตน้มาอีกราว 10 นาทีโดยรถบสัเป็นบ่อนํา้พุรอ้นสี
แดงคลา้ยสีเลือดนอกจากท่ีน่ีแลว้บ่อแบบนีย้งัเห็นไดภ้ายในบริเวณบ่อทะเลเดือดท่ีเห็น
เป็นสีแดง เพราะมีสว่นประกอบของสนิมเหล็กอยูม่าก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
ท่ีพกั โรงแรม Ooedo Onsen Monogatari Beppu Seifu หรือเทียบเท่า 

หลงัรบัประทานอาหารเย็น แนะนําใหท้่านลงแชบ่่อน้ําพุรอ้นธรรมชาติ เพราะชาว
ญ่ีปุ่ นเชือ่วา่การแชนํ่า้รอ้นน้ัน นอกจากจะทําใหเ้ลือดลมหมุนเวียนดีแลว้ ยงัทําใหผิ้วพรรณ
ผุดผ่องอีกดว้ย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําท่านขึน้กระเชา้เบปปุ(Beppu Ropeway) ท่ีจะพาท่านขึน้ภเูขาทซรึมิุ (Mt. 

Tsurumi) ท่ีเป็นภเูขาขนาดใหญ ่ สงูถึง 1,375 เมตร โดยใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 
นาทีเท่าน้ัน ไฮไลทข์องท่ีน่ีก็คือ จดุชมวิวชมใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ีท่าจะไดช้มวิวสวยๆ 
ของใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีกลายเป็นสีแดง สีเหลือง ตดักบัสีฟ้าของอา่วเบปปุไดอ้ยา่งงดงาม
นอกจากนีบ้นยอดเขาน้ันยงัมีศาลเจา้ทซรึมิุ ซนัโจว โกเกน (Tsurumi Sanjo 
Gongen Shrine) ซึง่เป็นศาลเจา้หลกัของท่ีน่ี เชือ่กนัวา่ เป็นท่ีสิงสถิตของเทพเจา้
มาตัง้แตส่มยักอ่น ในปัจจบุนัผูค้นก็ยงัคงสกัการะบูชาเทพเจา้หลายองคบ์นยอดเขา
แห่งนี ้ ทําใหมี้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนกนัมากมายคะ่ 

Day 3 กระเชา้เบปปุ–ภเูขาไฟอะโสะ–ถนนชอปป้ิงคามิโทริ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําท่านเดินทางชมภูเขาไฟอะโสะ(Mt. Aso) อยูใ่นจงัหวดัคมุาโมโต ้ เป็นภเูขาท่ีมี
ชือ่เสียงมากท่ีสดุแห่งหน่ึงของภมิูภาคคิวช ู และยงัเป็นหน่ึงในภเูขาไฟท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสดุในโลก ภเูขาไฟอะโสะท่ีคลบัคลา้ยคลบัคลาวา่จะปะทุตัง้แตปี่ 2016 แตส่ดุทา้ย
แลว้ก็ยงัคกุกรุน่อยู ่ ทําใหปั้จจบุนัการไปเท่ียวท่ีภเูขาไฟอะโสะน้ัน สามารถเท่ียวได ้
แคบ่ริเวรณรอบๆ เท่าน้ัน ไม่สามารถเขา้ไปใกลป้ากปลอ่งภเูขาไฟ ท่านสามารถ
มองเห็นปลอ่งภเูขาไฟอะโสะระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจน และสวยงามจากจดุชมวิว ทุ่ง
หญา้คุซะเซนริ (Kusasenri) ใกล ้ๆ  กนัน้ันมีบึงนํา้ขนาดใหญ ่ 2 บึง และมีทุ่ง
กวา้งใหญท่ี่ปกคลมุไปดว้ยหญา้ท่ีมีววั และมา้อยู ่ ในชว่งเดือนมีนาคมถึงเดือน
ธนัวาคม จะมีใหบ้ริการขีม่า้ไปรอบๆ บริเวณดว้ย คา่ใชจ้า่ยรอบละ 1,300 เยน/คน 
(เจา้หนา้ท่ีจะเดินจงูมา้ไปรอบๆ ไม่อนุญาตใหข้ีด่ว้ยตวัเอง) 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําท่านเดินทางไปยงัยา่นชอปป้ิงใจกลางเมืองคมุาโมโต ้ เป็นแหลง่ชอปป้ิงสดุฮิต และ
ใหญท่ี่สดุของเมืองคมุาโมโต ้ ซึง่มีถนนทัง้หมด 3 สายดว้ยกนั ถนนคามิโทริ
(Kamitori), ถนนซึโมโทริ(Shimotori) และ ถนนซนัชินซึไก(Sum Road 
Shin-Shigai) ซึง่ถนนทัง้ 3 สายนีท่้านสามารถเดินเชือ่มกนัไดห้มดเลย ถนนแตล่ะ
สายก็มีรา้นขายของท่ีแตกตา่งกนัออกไป อิสระใหท่้านเลือกซือ้ของตามอธัยาศยั 

 รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
ท่ีพกั โรงแรม Kumamoto Washington Hotel Plaza หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําท่านชมปราสาทคุมาโมโต(้Kumamoto Castle) เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีมี

ชือ่เสียงท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น สรา้งเสร็จตัง้แตปี่ค.ศ. 1601 – 1607 เพ่ือใชเ้ป็นป้อม
ปราการ ตวัปราสาทน้ันมีป้อมปืน 49 ป้อม ประตปู้อมปืน 18 ประต ู และประตู
ขนาดเล็ก 29 ประต ู มีหอคอยสงู 2 หอ ทําใหส้ามารถมองไดร้อบทิศจากมุมสงู แต่
ถกูเผาทําลายจากการสูร้บในปลายศตวรรษที 19 เหลือไวแ้ตฐ่านหินกาํแพงโดยรอบ 
และป้อมปืน ตอ่มาจึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวติัศาสตร ์ และ
สมบติัทางวฒันธรรมแห่งชาติในปลายศตวรรษท่ี 19 รวมทัง้ถกูบูรณะขึน้มาใหม่อีก
ครัง้โดยมีหอคอย 6 ช ัน้ 

  นําท่านล่องเรือชมแมน้ํ่ายะนะงะวะ (Yanagawa River) ชมบรรยากาศบา้นเรือ
ริมนํา้ของญ่ีปุ่ น ทศันียภ์าพอนังดงาม เปรียบเหมือนการลอ่งเรือกอนโดลา่ใน
บรรยากาศแบบญ่ีปุ่ น ในแตล่ะฤดน้ัูนก็จะแตกตา่งกนัออกไปตามฤดกูาล เชน่ ฤดู
ใบไมผ้ลิก็จะไดช้มดอกไมห้ลากสีสนั ฤดรูอ้นก็จะไดช้มทศันียภาพยามคํ่าคืน ใบไม ้
รว่งก็จะไดช้มใบไมสี้แดง สว่นในชว่งฤดหูนาวน้ันจะมีการเอาโตะ๊โคทตัสึ (โตะ๊อุน่ขา) 
มาไวบ้นเรือดว้ย  

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันพาท่านไปชอปป้ิงท่ี โทสุ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต(Tosu Premium Outlets) 
เป็นแหลง่ชอปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตครบวงจรท่ีย่ิงใหญอ่ีกแห่งหน่ึงของคิวช ู มีสินคา้ใหเ้ลือก
หลากหลายทัง้แบรนดท์อ้งถ่ิน และแบรนดเ์นมมากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, 
Armani, Timberland, Burbery และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระใหท่้านเลือกชอปป้ิง
ตามอธัยาศยั 

  พาท่านไปชอปป้ิงตอ่กนัท่ียา่นเทนจิน ยา่นชอปป้ิงท่ีใหญท่ี่สดุในคิวช ู เพราะมี
รา้นคา้ตา่งๆ เรียงรายอยูเ่ต็มสองขา้งฝ่ังถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงหา้งใหญ่ๆ  มา
รวมตวักนัอยูม่ากมาย มีสินคา้ใหท่้านเลือกซือ้หลากหลายชนิด ตัง้แต่
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม หนังสือ เคร่ืองสาํอางคต์า่งๆ รวมไปถึง
รา้นอาหารอีกมากมาย 

Day 4  ปราสาทคมุาโมโต–้ลอ่งเรือแม่นํา้ยานากาว่า–โทสพุรีเม่ียมเอา้ทเ์ลต–ย่านเทนจิน 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาเลือกซือ้ของ อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั โรงแรม Hotel Monte Hermanaหรือเทียบเท่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 สมควรแกเ่วลาพาท่านเดินทางสูส่นามบินฟุกโุอกะ 
07:45 ออกเดินทางกลบักรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AirAsia เท่ียวบินท่ี XJ637  
11:45 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

********************************************* 

Day 5 สนามบินฟุกโุอกะ - สนามบินดอนเมือง  



 

 

 

อตัราคา่บริการรวม: 

 คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทาง และสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม พรอ้มคณะ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร ์
 คา่นํา้หนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 กก. 
 คา่ยานพาหนะรบั-สง่ และนําเที่ยวตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ หรือระดบัเดียวกนั พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%  

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม: 

x คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ เชน่ คา่ทาํหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์ คา่โทรศพัท ์
ทางไกล คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหาร และเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพ่ิมนอกเหนือ
รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

x คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (เน่ืองจากรฐับาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย 
สาํหรบัผูท้ี่ประสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

x ราคานีไ้ม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 500 เยน/วนั/ทา่น  
x คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

เง่ือนไขอื่นๆ: 

 ทวัรนี์ส้าํหรบัผูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยวเทา่น้ัน 
 ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมาหากทา่นไม่ไดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด

หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆทางบริษทัจะไม่คืนเงินคา่บริการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบใดๆตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆที่เพ่ิมขึน้ของนักทอ่งเที่ยวที่มิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทัเชน่ภยัธรรมชาติการจลาจลการนัดหยดุงานการปฏิวติัอบุติัเหตคุวามเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระความลา่ชา้เปลี่ยนแปลงหรือการบริการของสายการบินเหตสุดุวิสยัอื่นเป็น
ตน้ 

 อตัราคา่บริการนีค้าํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคาดงัน้ันทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาคา่บริการเพ่ิมขึน้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศคา่
ตั๋วเครื่องบินคา่ภาษีเชือ้เพลิงคา่ปรบักนัภยัสายการบินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

 มคัคเุทศกพ์นักงานหรือตวัแทนของทางบริษทัไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆแทนที่บริษทัเวน้แตมี่เอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเทา่น้ัน 

วิธีการชาํระเงิน 

1. ชาํระมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท และชาํระสว่นที่เหลือ 30 วนักอ่นเดินทาง 
2. การชาํระเงินโดยผ่านบญัชธีนาคาร (กรณีตอ้งการใบกากบัภาษีกรณุาแจง้กอ่นการชาระเงิน) 
3. ชาํระที่บริษทัฯ โดยเงินสด, เชค็ธนาคาร 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. ชาํระเงินคา่จองทวัรต์ามจานวนเงินคา่จองทวัรท์ี่ระบใุนโปรแกรมการเดินทางจาํนวนเงินที่เหลือชาํระกอ่นการ
เดินทาง 30 วนั 

2. การเลิกการจองและการเดินทาง 



 

 

 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัคืนเงินมดัจาํทัง้หมด 
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง30วนัขอสงวนสิทธก์ารคืนคา่มดัจาํ 
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง15วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่15วนับริษทัฯขอสงวนสิทธก์ารคืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
(ยกเวน้ชว่งเทศกาลปีใหม่สงกรานตว์นัหยดุตอ่เน่ืองยกเลิกทวัรห์ลงั 30 วนักอ่นการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ ์
การคืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) รวมทัง้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกและริบเงินมดัจาํกรณีไม่มาชาระเงินตาม
กําหนดนดัหมาย 

3. กรณุาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เง่ือนไขการบริการกอ่นทาํการจองทวัรเ์พ่ือประโยชนข์องทา่น 

รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวน้วีซา่ใหก้บันกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยผูท้ี่ประสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนัไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยวเย่ียมญาติหรือธรุกิจจะตอ้งย่ืนเอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมืองเพ่ือยืนยนัการมี
คณุสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ นทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
2. สิ่งที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เชน่เงินสดบตัร

เครดิตเป็นตน้) 
3. ชือ่ที่อยูแ่ละหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่คนรูจ้กัโรงแรมและอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่ นทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

ขอ้แนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปเรย ์ ที่จะนําติดตวัขึน้เครื่องบินตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรตอ่
ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์ อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถา้สิ่งของ
ดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่กาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน
เทา่น้ัน 

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเทา่น้ัน 

3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มนํา้ผลิตภณัฑท์ี่ทาํมาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด 
ไข ่ เนือ้สตัว ์ ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิ่งเหลา่นี ้ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสีย
คา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 


