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OHAYO KYUHSU SAGA 6D 4N โดยสายการ

บนิไทยเวยีตเจ็ทแอร ์[VZ] 
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HILIGHT  
 

 นั่งกระเชา้ชมวิวเมืองเบปป ุ  เดินเล่นสะพานแขวนยเูมะ โออิตะ  
 เท่ียวชมปราสาทคมุาโมโต ้  หมู่บา้นยฟูุอิน ฟลอรร์ลั 
 ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น  ศาลเจา้ยโูทค ุอินาริ 
 กิจกรรมเก็บสตรอเบอรร์ี่  บ่อน า้จิโกกุ เมกุริ 
 ชอ้ปปิ้งกนัดั๊ม ปารค์ ฟุกุโอกะ  ศาลเจา้ดาไซฟุ 
 ชอ้ปปิ้ง ย่านเทนจิน  แช่น า้แรธ่รรมชาติ 2 คืน 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (VZ 810 01.50 – 09.00)     

2 

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑส์งคราม
นางาซากิ – สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจา้ยูโทค ุอินาริ – 
ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจา้สารพัดนึก โทโยตะมะฮิ
เมะ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

 🍽 🍽 

URESHINO ONSEN  

หรือเทียบเท่า [♨] 

3 
เมืองคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซ
เอ็น – ส านักงาน แสนน่ารกัของคุมะมง – เบปปุ – นั่งกระเชา้ชม
วิว เมืองเบปป ุ– แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

🍽 🍽 🍽 

BEPPU SUGINOI 

ONSEN [♨] 
หรือเทียบเท่า 

4 
บ่อน ้าจิ โกกุ  เมกุริ  (ชม 2 บ่อ ) - หมู่บ้านยูฟุอิน  ฟลอร์รัล  - 
ทะเลสาบคิริน – สะพานแขวนยเูมะ โออิตะ – โทซุ พรีเมียม เอาท์
เล็ท – ฟุกุโอกะ 

🍽 🍽 อิสระ 

FUKUOKA 
หรือเทียบเท่า 

5 
เก็บสตรอเบอร์รี่  – ศาลเจ้าดาไซฟุ – รา้นจ าหน่ายของฝาก – 
กนัดั๊ม ปารค์ ฟุกุโอกะ – ชอ้ปป้ิงย่านเทนจิน 🍽 อิสระ อิสระ 

FUKUOKA 
หรือเทียบเท่า 

6 
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  
(VZ 811 09.30 – 13.40) 🍽   

 

ราคาแนะน าเพียง 32,900.-  เส้นทางการเดินทาง 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ 810 01.50 – 09.00) 
21.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์เจา้หนา้ที่บริษัท คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

วันที ่2  
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ  – สวน

สันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาล

เจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 
01.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์เที่ยวบินที่ VZ 810 

09.00 น. เดินทางถึง สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ ชมอาคารพิพิธภัณฑ ์และส่ิงก่อสรา้งที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ท่ีเกิดขึน้ใน

วนัที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ปัจจุบันยังคงอนุรกัษ์ไวใ้หค้นรุน่หลังไดดู้เป็นอนุสรณ์ น าท่านชมภาพเหตุการณ์ และขา้วของ
เครื่องใช ้จากสงครามที่ก่อใหเ้กิดความสญูเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญ่ีปุ่ นในครัง้นัน้  
 

 
 สวนสันติภาพ ที่สรา้งขึน้เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมี

อนุสาวรียท์ี่สรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงความโหดรา้ยของสงครามที่ผ่านมาและการมองใหเ้ห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็น
ที่มาแห่งความสงบรม่รื่นต่อไป 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ อีกหนึ่งศาลเจา้เก่าแก่ของจังหวดัซากะ (Saga) ที่มีอายหุลายรอ้ยปีถูกสรา้งขึน้เม่ือประมาณ ปี ค.ศ. 
1688 ซึ่งเป็นศาลเจา้ที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชินโตเป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผูป้กครองเมือง
ซากะ ในสมยัเอโดะ และยงัเป็นศาลเจา้อินาริที่ใหญ่และส าคญัเป็นอันดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริ (Fushi-mi Inari 
Shrine)ในเกียวโต(Kyoto) และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกด้วย โดยเป็นที่
ประทับของเทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ ท าให้มีผู้คนจ านวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพ่ือให้ทั้งการเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรและธุรกิจต่างให้มีความส าเร็จอย่างไม่ขาดสาย แถมยังเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง มีจุดท่ีเม่ือมาแลว้ตอ้งไปเช็กอินก็ตรงส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น า้
สายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว บริเวณดา้นหนา้ศาลเจ้ายงัมีรา้นคา้ขายของที่ระลึกทอ้งถิ่นที่น่ารกัมากมาย
เรียงรายอยู่ดว้ย 

 
 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แห่งคาชิมะ เรียกไดว่้าเป็นอีกไฮไลตข์องเมืองซากะ ย่าน

ที่ขึน้ชื่อเรื่องรา้นสาเกและโรงงานท าสาเกอันโด่งดัง ที่แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบา้นเรือนเก่าแก่อายุนับรอ้ยๆปี เป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ ที่น่ามาเดินเล่นกินลมชมวิวสุดๆ นอกจากจะได้พบกับรา้นขายสาเกขึน้ชื่อของ เมืองแลว้ ยังเจอกับรา้นขายของ

น่ารกัๆ ที่เป็นงาน Handmade เก๋ๆ ชิคๆ ที่ไม่เหมือนใครแน่นอน ไดเ้วลาอนัควรเดินทางสู่เมืองน า้แรผิ่วสวย 
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 ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกว่า“ปลาดุกนามะสึซามะ” (Toyotamahime Shrine) ผูใ้หพ้รผิว

สวยโทโยทามะฮิเมะคือผูร้บัใชเ้จา้หญิงโอโตะฮิเมะแห่งวังบาดาล เร่ืองเล่ามีอยู่ว่าเม่ือครัง้ที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือน

อเุรชิโนะ นางไดพ้บกับปลาดุกตัวใหญ่ที่ไดร้บับาดเจ็บ จึงราดน า้รอ้นที่ผดุขึน้มาใส่แลว้พบว่าผิวของมันสวยขึน้ ภายในศาล

เจา้โทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะสึ” ที่เชื่อกนัว่าถ้าสมัผสั “ปลาดกุนามะสึซามะ” ซึ่งท าจากดินสีขาวล่ืนเป็นมันวาว ผู้

นัน้ก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกนั ท าใหน้กัท่องเที่ยวหญิงนิยมมาสกัการะศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า 

วันที ่3  
เมืองคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น – ส านักงาน แสน

น่ารักของคุมะมง – เบปปุ – น่ังกระเช้าชมวิว เมืองเบปปุ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 เดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) เป็นจงัหวดัในภูมิภาคคิวชู ที่มีนอ้งหมีด าจอมกวน คุมะมง (Kumamon) เป็น

มาสคอตประจ าจงัหวดัที่โด่งดงัไปทั่วโลก ผูค้นนิยมเลีย้งสัตวแ์ละปลกูผืชพักผลไม ้เป็นจงัหวัดท่ีส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 

ของญ่ีปุ่ น 

 ชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) ปราสาทคุมาโมโตะเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมปราสาท ของ

ญี่ปุ่ น  จัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญ่ีปุ่ น สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คิโยมาสะและใช้เวลาในการ

ก่อสรา้งเจ็ดปี ปราสาทแห่งนี ้ซึ่งรูจ้กักันในอีกชื่อหนึ่งว่า “กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและ

สวยงาม เม่ือปี ค.ศ.2016 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ ส่งผลใหต้วัปราสาทไดร้บัความเสียหายอย่างหนกั ตอ้งปิดปรบัปรุงไป

หลายปี จนปัจจุบนัไดก้ลบัมาเปิดใหท้กุท่านสามารถเขา้ชมความสวยงามและสัมผสัความยิ่งใหญ่ของปราสาท 
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 ย่านช้อปป้ิงซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของตัวปราสาทคุมาโมโตะ 

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง ที่มีการจ าลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 17 ขึ ้นมาใหม่ มีร ้านอาหารกว่า 

20 ร้าน มีร ้านขายผลิตภัณฑ์อาหารดั้งเดิมของคุมาโมโตะด้วย  ได้แก่ ซาชิมิเนื ้อม้า (บาซาชิ) , รากบัวทอดยัดไส้

มัสตาร ์ด (คาราชิเร็งกง) และดังโงะไส้มันเทศ (อิคินาริดังโงะ) นอกจากนี้ยังมีสินค้าจ ากัดตามฤดูกาล เช่น ชา

ส้มยูซุกับขิง ซึ่งจะมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น ส่วนหน้าร้อนเพลิดเพลินกับร้านแผงลอยที่มาเปิดที่นี่ ที่มีเอกลักษณ ์

สไตล์ยอ้นยุคที่ถูกจัดสรรพืน้ที่มาเป็นอย่างดี จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสินคา้พืน้เมือง ข้าวของเครื่องใช ้ของฝากต่างๆ และ

พิพิธภัณฑ์ Wakuwaku ที่บอกเล่าความเป็นมาของเมือง นอกจากนี้ยังมีรา้นอาหารขายของกินต่างๆ โดยเฉพาะ เมนู

ทอ้งถิ่น เช่น ไอศกรีมชาเขียว  อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านชม ส านักงาน แสนน่ารักของคุมะมง หรือ คุมะมงสแควร ์(Kumamon Square) ที่มีคุมะมงเป็นผู ้จัดการฝ่าย

ขายและฝ่ายสร ้างความสุขของจังหวัดคุมาโมโตะ  ที่นี่เป็นเหมือนศูนยป์ฏิบัติการของคุมะมง มีจัดแสดงภาพที่ระลึก

ตอนคุมะมงเดินทางไปยังที่ต่างๆ ทั่วญ่ีปุ่ น ภายในมีรา้นขายของที่ระลึก คาเฟ่ ฯลฯ เรียกไดว่้าสาวกคุมะมงตอ้งเป็นปลืม้ 

เพราะอาหาร ขนม ของใชใ้นชีวิตประจ าวันและสินคา้ต่างๆ ลว้นมีคาแรคเตอรค์ุมะมงอยู่ดว้ย ใครเป็นแฟนคลับหมีด ามาด

กวนคมุะมงคงไดข้องฝากติดไมต้ิดมือกลบับา้นอย่างแน่นอน 

 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองในจังหวัดโออิตะ ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของ

เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองท่องเที่ยวแช่น ้าพุรอ้นยอดนิยอมของญ่ีปุ่ น จัดเป็นเมืองที่มีรีสอรท์น ้าแร่มากที่สุด 
นกัท่องเที่ยวนิยมมาแช่ออนเซนหรืออบทรายรอ้นริมทะเลที่เมืองนี ้

 นั่งกระเช้าชมวิว เมืองเบปปุ (Beppu Ropeway) เป็นกระเช้าขนาดยักษ์ที่เชื่อมต่อจากเชิงเขาไปถึงยอดของภูเขา 
Tsurumi ในเมืองเบปป ุมีความสงู 1,300 เมตรจากระดับน า้ทะเล นบัเป็นกระเชา้ที่ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคคิวชู อิสระใหท้่านได้
ชมวิวทิวทศัน ์รอบๆเมืองเบปป ุไดถ้ึง 360 องศา โดยความงดงามของที่นี ้จะแตกต่างกนัไปทัง้ 4 ฤด ู

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEPPU SUGINOI HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 4 บ่อน ้าจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) - หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล - ทะเลสาบคิริน – สะพาน

แขวนยูเมะ โออิตะ – โทซ ุพรีเมียม เอาทเ์ล็ท – ฟุกุโอกะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 
 ชม จิโงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) ซึ่งประกอบไปดว้ยบ่อน า้แรสี่สันแปลกตาทั้งหมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพาท่านเย่ียมชม 2 

บ่อ) ที่เกิดจากการรงัสรรคขึ์น้โดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความรอ้นสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ดว้ยสีสันและความรอ้น
ชนิดที่มนุษยธ์รรมดาไม่อาจลงไปสัมผัสได ้จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน า้แร่นรก” ดังนั้น  ที่นี่จึงมีตัวมาสคอทเป็น
ยมทตูนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรบัทกุคนที่มาเยือนสถานที่แห่ 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านยูฟุอิน (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ีอยู่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน ้ารอ้นเบปปุ

ประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นหมู่บ้านหัตถกรรม และยังเป็นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญ่ีปุ่ นที่มีอายุ

ตัง้แต่ 120-180 ปีมารวมไวท้ี่นี่อีกดว้ย ที่นี่จึงจดัไดว่้าเป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีชีวิตท่ีสามารถดึงดดูนกัท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมาเยี่ยม

ชมไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้พบความงามของทะเลสาบคิริน (Kirin Lake) น า้ทะเลสาบใสเห็นตวัปลาแหวกว่ายในผืนน า้ บาง

ช่วงมีหมอกบางๆ ลง นบัว่าคุม้ค่ากบัการมาเห็นความงามนีด้ว้ยตาตัวเองสักครัง้นึงอย่างแน่นอน อิสระใหท้่านเดินเล่นและ

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 สะพานแขวนยูเมะ โออิตะ (KOKONOE“YUME) เปิดเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2549 มีความยาว 390 เมตร สูง 173 เมตร 

กวา้ง 1.5 เมตร เป็นสะพานแขวนที่มีไวส้  าหรบัทางเดินที่สูงที่สดุในญ่ีปุ่ น หากวนัที่สภาพอากาศเป็นใจ ดา้นหนา้ของสะพาน

แขวนยเูมะ สามารถมองเห็น น า้ตกชินโดโนะทากิ' ซึ่งไดร้บัเลือกใหเ้ป็น 100 น า้ตกท่ีสวยงามใน คณุสามารถเพลิดเพลินกับ

ทิวทัศนท์ี่สวยงามของแต่ละฤดูกาลได้ นอกจากนี ้คุณยังสามารถมองเห็น ภูเขามิมาตะ และภูเขาไวตะ ในระยะไกล ดว้ย

ทิวทศัน ์360 องศาที่สวยงาม 
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 โทสุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท ที่ท  าเป็นชอปป้ิงมอลลแ์ห่งนี ้มีตน้แบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใตข้องรฐัแคลิฟอรเ์นียที่มี

อากาศสดชื่นแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทั้งแบรนดใ์นประเทศและแบรนด์นอกที่มาด าเนินกิจการเองโดยตรงกว่า 

150 รา้น และมีศนูยอ์าหารและรา้นอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศท่ีโล่งสบายท าใหเ้ดินเล่นไดท้ัง้วนัเลย 

 

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ในเอาทเ์ล็ท 
ที่พัก   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 เก็บสตรอเบอรร์ี่ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – กันด๊ัม ปารค์ ฟุกุโอกะ – 

ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู่ สวนสตรอวเ์บอรรี์ ชมบรรยากาศโรงเรือน การปลกูสตรอวเ์บอรีแบบ Organic 100% และยงัไดร้บัการดแูลเป็น

อย่างดี อยู่ในระบบปิดท่ีมีการควบคุมสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย โดยที่ไม่ตอ้งลา้ง ให้
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ท่านไดส้นกุกบักิจกรรม เก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจากตน้มาทานได้แบบไม่อั้น ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยถกุใจ

แน่นอน (ระยะเวลาการเก็บสตรอวเ์บอร์รี จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม จนถึง เดือนมเษายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ) 

 
 เดินทางสู่ ศาลเจา้แห่งต านานปราชญ์ คนส าคัญของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจ้าที่ต้ังอยู่ในดาไซฟุ ซึ่ง

เคยเป็นที่ท  าการของรฐับาลประจ าจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เม่ือปี 901 รฐัมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ 

(Fujiwara no Tokihara) ไดว้างแผนเพ่ือท าใหคู้่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขัน้ลง

จากต าแหน่งในชัน้ศาลกลายเป็นขา้ราชการชั้นผูน้อ้ยประจ าที่ดาไซฟุ หลังจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถูกฝังอยู่ที่นี่

ในฐานะเทพผูคุ้ม้ครอง นอกจากนีเ้ขายังเป็นที่รูจ้กักนัดีในฐานะเทพเจา้แห่งการเรียนรู ้การอทุิศตนและโชคลาภ ศาลเจา้ดา

ไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดดูผูค้นที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทัง้ยงัไดร้บัความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นกัเรียน

ที่ก าลังเตรียมสอบ ที่ผูค้นพากันมาสกัการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรียนการศึกษา ทั้งสองฝ่ังถนนที่เดินเขา้บริเวณ

ศาลเจ้ายังต็มไปด้วยรา้นคา้ขายของที่ระลึก และขนมขึน้ชื่อตามต านาน  อุเมะกาเอะโมจิ รวมทั้งสตารบ์ัคส์ที่ตกแต่งได้

สวยงามติดอนัดบัโลกอีกดว้ย 

 
 ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกมาตรฐานญี่ปุ่น แหล่งรวม เครื่องส าอางค ์และผลิตภณัฑน์านาชนิด ที่เป็นที่นิยม ในการเลือก

ซือ้กลบัเป็นของฝากของที่ระลึกอนัไดม้าตรฐานการผลิตของญ่ีปุ่ น เช่น เครื่องส าอางค ์โฟมลา้งหนา้ ครีมบ ารุงผิว และขา้ว

ของเครื่องใชต้่างๆ ที่ราคาเกินคุม้ 
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 น าท่านเดินทางสู่ กันด้ัม ปารค์ ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) ไฮไลท!์!! ชม กันด้ัมตัวใหม่ล่าสุดขนาดเท่าของ

จริง “Nu Gundam” และยังถูกประกาศว่าเป็นกันดั้มที่สูงในญ่ีปุ่ น มีการระบุความสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งสูงกว่า RX-0 
Unicorn Gundam ในโตเกียวที่สูง 19.7 เมตร และสูงกว่า RX-78-2 Gundam ในโยโกฮาม่าที่สูง 18 เมตร โดย NU 
Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตรเ์รื่อง Mobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ที่ฉายในปีค.ศ.1988 ถึงจะผ่านมา
มากกว่า 30 ปีแต่ยงัคงเป็นที่รกัและที่นิยม ของแฟนๆกนัดัม้ทั่วโลก ตัง้อยู่ที่ ศูนยก์ารค้า Mitsui Shopping Park Lalaport 

Fukuoka ในฟุกุโอกะ เปิดตวัครัง้แรกเม่ือวนัที่ 25 เมษายน ค.ศ.2022 ถือเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ ที่ใครมาเยือนฟุกุโอกะไม่
ควรพลาด ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ซือ้สินคา้ที่ระลึกตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
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 ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ ย่านเทนจิน เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลึกอย่างจุใจกบัแบรนด์

เนมมากมาย และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย  จากย่านเทนจิน ท่านสามารถเดินเล่นต่อไปถึง ห้างคาแนลซิตี ้ที่อยู่ไม่ห่างกบัย่านชอ้ป

ป้ิงเทนจินกันได ้ห้างคาแนลซิตี้ เป็นศูนย์การคา้และความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ไดร้บัการ

ขนานนามว่าเป็น "เมืองที่อยู่ในเมือง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศนูยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรม

สองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนยก์ลางคา้ คาแนลซิตีตั้งอยู่ติดกับย่านบันเทิงและอยู่ระหว่างศูนยก์ลางธุรกิจและ

การคา้ปลีกของฟุกุโอกะ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เมืองไดอ้ย่างมาก จดัเป็นโครงการพฒันาโดย

เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตรญ่ี์ปุ่ น (1.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ส าหรบัพืน้ที่ 234 ,460 ม²) สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบจินตนาการอย่างมีลักษณะเด่นเฉพาะด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน ้าพุจ านวนมาก และออกแบบอาคารไม่ให้

มองเห็นทิวทศันข์องเมืองภายนอกมากนกั เพ่ือสรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ 

 



 

 

   
   

   

                                                                                                                                                                                         หนา้ 14 จาก 20 
 

 

  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก    น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ 811 09.30 – 13.40) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หรือ บริการท่านด้าย Bento set 

 น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 

 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์เที่ยวบินที่ VZ 811 

13.40 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

  

OHAYO KYUSHU SAGA 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

27ม.ค. - 01 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

02 - 07 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

09 - 14 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

16 - 21 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

23 - 28 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

02 - 07 ม.ีค.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

15 - 20 ม.ีค.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี     ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ที่นั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดที่นั่ง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บเพ่ิมเติมก่อน
ออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด  
- ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯล่วงหนา้ทุกครัง้ เพ่ือตรวจสอบว่า

กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้  
1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้หอ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพักคู่ ( 
Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในช้ันเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ 
TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพัก
แบบ แยก 2 หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั 
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั 

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบิน 
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ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีขึ้น้อยู่กบั 

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้ 
เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เฉพาะค่าบริการ 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่ 
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระส่วนต่างเพ่ิม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัส่วนที่เพ่ิมเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในบริการ 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญี่ปุ่น 
 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงิน และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอื่นท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายช่ือส ารองที่
นั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยันว่า ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วนัที่ใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
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โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดังนี ้วนัจันทร์  
ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบริษัท  
** กรุณาศึกษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้ริการโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้ริการของท่าน เนื่องจาก เม่ือท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบริการและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้ระบุไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง  นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย(ผูมี้ชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบริษัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนัง สือมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคา รที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงเพ่ือการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงเพ่ือการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ั่งบตัรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม่ , สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสาย
การบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผูเ้ดินทางตอ้งมีข้ันต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่น
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ี
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ 
โรคระบาด, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. อตัราค่าบริการนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบั
ราคาค่าบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการ
บิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับ
จะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือ
ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้ อ  านาจของ
บริษัทก ากบัเท่านัน้ 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์
เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
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2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้ับลกูคา้ แต่ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคน
เขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตัวขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่ องบิน
เท่านัน้  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครื่องบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สัตว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 

 

 


