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HILIGHT  
 

 นัง่กระเช้าชมวิวเมืองเบปป ุ  เดนิเลน่สะพานแขวนยเูมะ โออิตะ  

 เท่ียวชมปราสาทคมุาโมโต้  หมูบ้่านยฟูอิุน ฟลอร์รัล 
 ซากรุะโนะบาบะ โจไซเอ็น  ศาลเจ้ายโูทค ุอินาริ 

 กิจกรรมเก็บสตรอเบอร์ร่ี  บอ่น า้จิโกก ุเมกริุ 
 ช้อปปิง้กนัดัม๊ ปาร์ค ฟกุโุอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟ ุ

 ช้อปปิง้ ยา่นเทนจิน  แชน่ า้แร่ธรรมชาต ิ2 คื 
 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (VZ 810 00.15 – 07.25)     

2 

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองนางาซากิ – พิพิธภณัฑ์สงคราม
นางาซากิ – สวนสนัติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายโูทค ุอินาริ – 
ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพดันึก โทโยตะมะฮิ
เมะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

 🍽 🍽 

URESHINO ONSEN  
หรือเทียบเทา่ [♨] 

3 
เมืองคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซ
เอ็น – ส านกังาน แสนน่ารักของคมุะมง – เบปปุ – นัง่กระเช้าชม
วิว เมืองเบปป ุ– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

🍽 🍽 🍽 

BEPPU SUGINOI 
ONSEN [♨] 
หรือเทียบเทา่ 

4 
บ่อน า้ จิ โกกุ  เมกุ ริ  (ชม 2 บ่อ) - หมู่ บ้านยูฟุอิน  ฟลอร์รัล - 
ทะเลสาบคิริน – สะพานแขวนยเูมะ โออิตะ – โทซุ พรีเมียม เอาท์
เลท็ – ฟกุโุอกะ 

🍽 🍽 อิสระ 

FUKUOKA 
หรือเทียบเทา่ 

5 
เก็บสตรอเบอร์ร่ี – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – 
กนัดัม๊ ปาร์ค ฟกุโุอกะ – ช้อปปิง้ยา่นเทนจิน 

🍽 อิสระ อิสระ 
FUKUOKA 
หรือเทียบเทา่ 

6 
คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  
(VZ 811 08.25 – 12.35) 

🍽   
 

ราคาแนะน าเพียง 35,900.-  เส้นทางการเดินทาง 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (VZ 810 00.15 – 07.25) 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยเวียตเจท็แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

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

สันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาล

เจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮเิมะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
01.35 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เทีย่วบินที่ VZ 810 

07.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พชื ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ ชมอาคารพิพิธภณัฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ถกูระเบิดในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่เกิดขึน้ใน

วนัที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ปัจจุบนัยงัคงอนรัุกษ์ไว้ให้คนรุ่นหลงัได้ดเูป็นอนสุรณ์ น าท่านชมภาพเหตกุารณ์ และข้าวของ
เคร่ืองใช้ จากสงครามที่ก่อให้เกิดความสญูเสยีอยา่งใหญ่หลวงตอ่ประเทศญ่ีปุ่ นในครัง้นัน้  
 

 
 สวนสันติภาพ ที่สร้างขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมี

อนุสาวรีย์ที่สร้างขึน้เพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสนัติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็น
ที่มาแหง่ความสงบร่มร่ืนตอ่ไป 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 

 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ อีกหนึ่งศาลเจ้าเก่าแก่ของจงัหวดัซากะ (Saga) ที่มีอายหุลายร้อยปีถกูสร้างขึน้เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 
1688 ซึง่เป็นศาลเจ้าที่ยูศ่าสนาพทุธนิกายชินโตเป็นศาลเจ้าประจ าตระกลูนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผู้ปกครองเมือง
ซากะ ในสมยัเอโดะ และยงัเป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟชิุมิอินาริ (Fushi-mi Inari 
Shrine)ในเกียวโต(Kyoto) และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกด้วย โดยเป็นที่
ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิ ท าให้มีผู้ คนจ านวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพื่อให้ทัง้การเก็บเก่ียวพืชผลทาง
การเกษตรและธุรกิจต่างให้มีความส าเร็จอย่างไม่ขาดสาย แถมยงัเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดู
ใบไม้ผล ิยามที่ดอกซากรุะบานสะพร่ัง มีจดุที่เมื่อมาแล้วต้องไปเช็กอินก็ตรงส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยงัมีสะพานสแีดงคูก่บัแมน่ า้
สายเล็กๆเป็นจดุถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว บริเวณด้านหน้าศาลเจ้ายงัมีร้านค้าขายของที่ระลกึท้องถ่ินท่ีน่ารักมากมาย
เรียงรายอยูด้่วย 

 
 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แห่งคาชิมะ เรียกได้วา่เป็นอีกไฮไลต์ของเมืองซากะ ยา่น

ที่ขึน้ช่ือเร่ืองร้านสาเกและโรงงานท าสาเกอนัโด่งดงั ท่ีแฝงตวัอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนเก่าแก่อายนุบัร้อยๆปี เป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ ที่น่ามาเดินเล่นกินลมชมวิวสดุๆ นอกจากจะได้พบกับร้านขายสาเกขึน้ช่ือของ เมืองแล้ว ยงัเจอกับร้านขายของ

นา่รักๆ ที่เป็นงาน Handmade เก๋ๆ ชิคๆ ที่ไมเ่หมือนใครแนน่อน ได้เวลาอนัควรเดินทางสูเ่มืองน า้แร่ผิวสวย 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 
 ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่ เรียกว่า“ปลาดุกนามะสึซามะ” (Toyotamahime Shrine) ผู้ ให้พรผิว

สวยโทโยทามะฮิเมะคือผู้ รับใช้เจ้าหญิงโอโตะฮิเมะแหง่วงับาดาล เร่ืองเลา่มีอยูว่า่เมื่อครัง้ที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือน

อเุรชิโนะ นางได้พบกบัปลาดกุตวัใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บ จึงราดน า้ร้อนที่ผดุขึน้มาใสแ่ล้วพบวา่ผิวของมนัสวยขึน้ ภายในศาล

เจ้าโทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะส”ึ ที่เช่ือกนัวา่ถ้าสมัผสั “ปลาดกุนามะสซึามะ” ซึง่ท าจากดินสขีาวลื่นเป็นมนัวาว ผู้

นัน้ก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกนั ท าให้นกัทอ่งเที่ยวหญิงนิยมมาสกัการะศาลเจ้าแหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พกั   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า 

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

น่ารักของคุมะมง – เบปปุ – น่ังกระเช้าชมวิว เมืองเบปปุ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู ่จังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) เป็นจงัหวดัในภมูิภาคคิวช ูท่ีมีน้องหมีด าจอมกวน คุมะมง (Kumamon) เป็น

มาสคอตประจ าจงัหวดัที่โด่งดงัไปทัว่โลก ผู้คนนิยมเลีย้งสตัว์และปลกูผืชพกัผลไม้ เป็นจงัหวดัที่สง่ออกแตงโมเป็นอันดบั 1 

ของญ่ีปุ่ น 

 ชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) ปราสาทคุมาโมโตะเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมปราสาทของ

ญี่ปุ่ น  จัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของญ่ีปุ่ น สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คิโยมาสะและใช้เวลาในการ



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

ก่อสร้างเจ็ดปี ปราสาทแห่งนี ้ซึง่รู้จกักนัในอีกช่ือหนึง่ว่า “กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและ

สวยงาม เมื่อปี ค.ศ.2016 ได้เกิดแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ สง่ผลให้ตวัปราสาทได้รับความเสยีหายอยา่งหนกั ต้องปิดปรับปรุงไป

หลายปี จนปัจจบุนัได้กลบัมาเปิดให้ทกุทา่นสามารถเข้าชมความสวยงามและสมัผสัความยิ่งใหญ่ของปราสาท 

 
 ย่านช้อปป้ิงซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขาของตวัปราสาทคุมาโมโตะ 

เป็นแหลง่ช้อปปิง้ ที่มีการจ าลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 17 ขึน้มาใหม่ มีร้านอาหารกว่า 

20 ร้าน มีร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารดัง้เดิมของคุมาโมโตะด้วย ได้แก่ ซาชิมิเนือ้ม้า (บาซาชิ) , รากบัวทอดยัดไส้

มัสตาร์ด (คาราชิเร็งกง) และดังโงะไส้มันเทศ (อิคินาริดังโงะ) นอกจากนีย้ ัง มีสินค้าจ ากัดตามฤดูกาล เช่น ชา

ส้มยูซุกับขิง ซึ่งจะมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านัน้ ส่วนหน้าร้อนเพลิดเพลินกับร้านแผงลอยที่มาเปิดที่นี่ ที่มีเอกลกัษณ์ 

สไตล์ย้อนยุคที่ถูกจัดสรรพืน้ที่มาเป็นอย่างดี จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสินค้าพืน้เมือง ข้าวของเคร่ืองใช้ ของฝากต่างๆ และ

พิพิธภัณฑ์ Wakuwaku ที่บอกเล่าความเป็นมาของเมือง นอกจากนีย้ังมีร้านอาหารขายของกินต่างๆ โดยเฉพาะ เมนู

ท้องถ่ิน เช่น ไอศกรีมชาเขียว  อิสระให้ทา่นเดินเลน่ตามอธัยาศยั 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าทา่นชม ส านักงาน แสนน่ารักของคุมะมง หรือ คุมะมงสแควร์ (Kumamon Square) ที่มีคมุะมงเป็นผู้ จัดการฝ่าย

ขายและฝ่ายสร้างความสุขของจังหวัดคุมาโมโตะ  ที่นี่เป็นเหมือนศูนย์ปฏิบตัิการของคุมะมง มีจดัแสดงภาพที่ระลึก

ตอนคมุะมงเดินทางไปยงัที่ต่างๆ ทัว่ญ่ีปุ่ น ภายในมีร้านขายของที่ระลกึ คาเฟ่ ฯลฯ เรียกได้ว่าสาวกคุมะมงต้องเป็นปลืม้ 

เพราะอาหาร ขนม ของใช้ในชีวิตประจ าวนัและสนิค้าต่างๆ ล้วนมีคาแรคเตอร์คมุะมงอยู่ด้วย ใครเป็นแฟนคลบัหมีด ามาด

กวนคมุะมงคงได้ของฝากติดไม้ติดมือกลบับ้านอยา่งแนน่อน 

 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองในจังหวัดโออิตะ ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของ



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

  

เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองท่องเที่ยวแช่น า้พุร้อนยอดนิยอมของญ่ีปุ่ น จัดเป็นเมืองที่มี รีสอร์ทน า้แร่มากที่สุด 
นกัทอ่งเที่ยวนิยมมาแช่ออนเซนหรืออบทรายร้อนริมทะเลที่เมืองนี ้

 น่ังกระเช้าชมวิว เมืองเบปปุ (Beppu Ropeway) เป็นกระเช้าขนาดยักษ์ที่เช่ือมต่อจากเชิงเขาไปถึงยอดของภูเขา 
Tsurumi ในเมืองเบปป ุมีความสงู 1,300 เมตรจากระดบัน า้ทะเล นบัเป็นกระเช้าที่ใหญ่ที่สดุในภมูิภาคคิวช ูอิสระให้ทา่นได้
ชมวิวทิวทศัน์ รอบๆเมืองเบปป ุได้ถึง 360 องศา โดยความงดงามของที่นี ้จะแตกตา่งกนัไปทัง้ 4 ฤด ู

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พกั   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEPPU SUGINOI HOTEL หรือเทียบเท่า 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

วันที่ 4 บ่อน า้จิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) - หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล - ทะเลสาบคิริน – สะพาน

แขวนยูเมะ โออิตะ – โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ฟุกุโอกะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 
 ชม จิโงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) ซึ่งประกอบไปด้วยบอ่น า้แร่สีสนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกด์จะพาท่านเยี่ยมชม 2 

บ่อ) ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึน้โดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสงูเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสนัและความร้อน
ชนิดที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจลงไปสมัผสัได้ จึงถกูกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน า้แร่นรก” ดงันัน้ ที่นี่จึงมีตวัมาสคอทเป็น
ยมทตูน้อยคอยให้การต้อนรับทกุคนท่ีมาเยือนสถานท่ีแห ่



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านยูฟุอิน (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในจังหวดัโออิตะห่างจากเมืองบ่อน า้ร้อนเบปปุ

ประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นหมู่บ้านหตัถกรรม และยงัเป็นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญ่ีปุ่ นที่มีอายุ

ตัง้แต ่120-180 ปีมารวมไว้ที่น่ีอีกด้วย ที่น่ีจึงจดัได้วา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มชีีวติที่สามารถดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยม

ชมได้ตลอดทัง้ปี จากนัน้พบความงามของทะเลสาบคิริน (Kirin Lake) น า้ทะเลสาบใสเห็นตวัปลาแหวกวา่ยในผืนน า้ บาง

ช่วงมีหมอกบางๆ ลง นบัว่าคุ้มคา่กบัการมาเห็นความงามนีด้้วยตาตวัเองสกัครัง้นึงอย่างแน่นอน อิสระให้ท่านเดินเลน่และ

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 
 สะพานแขวนยูเมะ โออิตะ (KOKONOE“YUME) เปิดเมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2549 มีความยาว 390 เมตร สงู 173 เมตร 

กว้าง 1.5 เมตร เป็นสะพานแขวนที่มีไว้ส าหรับทางเดนิที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น หากวนัท่ีสภาพอากาศเป็นใจ ด้านหน้าของสะพาน

แขวนยเูมะ สามารถมองเห็น น า้ตกชินโดโนะทากิ' ซึง่ได้รับเลอืกให้เป็น 100 น า้ตกที่สวยงามใน คณุสามารถเพลดิเพลนิกบั

ทิวทศัน์ที่สวยงามของแต่ละฤดกูาลได้ นอกจากนี ้คณุยงัสามารถมองเห็น ภเูขามิมาตะ และภเูขาไวตะ ในระยะไกล ด้วย

ทิวทศัน์ 360 องศาที่สวยงาม 
 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 
 โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท ที่ท าเป็นชอปปิง้มอลล์แหง่นี ้มีต้นแบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มี

อากาศสดช่ืนแจ่มใสและมีแสงแดดสอ่งสว่าง มีทัง้แบรนด์ในประเทศและแบรนด์นอกที่มาด าเนินกิจการเองโดยตรงกว่า 

150 ร้าน และมีศนูย์อาหารและร้านอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โลง่สบายท าให้เดินเลน่ได้ทัง้วนัเลย 

 

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ในเอาท์เลท็ 
ที่พกั   น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 เก็บสตรอเบอร์ร่ี – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ – 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

ช้อปป้ิงย่านเทนจนิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู ่สวนสตรอว์เบอร์รี ชมบรรยากาศโรงเรือน การปลกูสตรอว์เบอรีแบบ Organic 100% และยงัได้รับการดแูลเป็น

อยา่งดี อยูใ่นระบบปิดที่มีการควบคมุสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานได้เลย โดยที่ไมต้่องล้าง ให้

ทา่นได้สนกุกบักิจกรรม เก็บสตรอว์เบอร์รี สดๆจากต้นมาทานได้แบบไม่อัน้ ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยถกุใจ

แน่นอน (ระยะเวลาการเก็บสตรอว์เบอร์รี จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม จนถึง เดือนมเษายน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ) 

 
 เดินทางสู ่ศาลเจ้าแห่งต านานปราชญ์ คนส าคญัของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมนักุ คือศาลเจ้าที่ตัง้อยู่ในดาไซฟุ ซึ่ง

เคยเป็นที่ท าการของรัฐบาลประจ าจังหวดัชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ 

(Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อท าให้คู่แขง่ของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถกูลดขัน้ลง

จากต าแหนง่ในชัน้ศาลกลายเป็นข้าราชการชัน้ผู้ น้อยประจ าที่ดาไซฟ ุหลงัจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นัน่และถกูฝังอยูท่ี่นี่

ในฐานะเทพผู้คุ้มครอง นอกจากนีเ้ขายงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอทุิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดา

ไซฟ ุเท็นมนัก ุดงึดดูผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี อีกทัง้ยงัได้รับความนิยมอยา่งยิ่งในหมูน่กัเรียน

ที่ก าลงัเตรียมสอบ ที่ผู้คนพากนัมาสกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเข้าบริเวณ

ศาลเจ้ายงัต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก และขนมขึน้ช่ือตามต านาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมทัง้สตา ร์บัคส์ที่ตกแต่งได้

สวยงามติดอนัดบัโลกอีกด้วย 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 
 ร้านจ าหน่ายสนิค้าที่ระลึกมาตรฐานญี่ปุ่น แหลง่รวม เคร่ืองส าอางค์ และผลติภณัฑ์นานาชนิด ท่ีเป็นท่ีนิยม ในการเลอืก

ซือ้กลบัเป็นของฝากของที่ระลกึอนัได้มาตรฐานการผลติของญ่ีปุ่ น เช่น เคร่ืองส าอางค์ โฟมล้างหน้า ครีมบ ารุงผิว และข้าว

ของเคร่ืองใช้ตา่งๆ ท่ีราคาเกินคุ้ม 

 น าทา่นเดินทางสู ่กันดัม้ ปาร์ค ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) ไฮไลท์!!! ชม กันดัม้ตัวใหม่ล่าสุดขนาดเท่าของ
จริง “Nu Gundam” และยงัถกูประกาศว่าเป็นกนัดัม้ที่สงูในญ่ีปุ่ น มีการระบุความสงูประมาณ 20 เมตร ซึ่งสงูกว่า RX-0 
Unicorn Gundam ในโตเกียวที่สูง 19.7 เมตร และสูงกว่า RX-78-2 Gundam ในโยโกฮาม่าที่สูง 18 เมตร โดย NU 
Gundam ปรากฏตวัในภาพยนตร์เร่ือง Mobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ที่ฉายในปีค.ศ.1988 ถึงจะผา่นมา
มากกวา่ 30 ปีแต่ยงัคงเป็นท่ีรักและที่นิยม ของแฟนๆกนัดัม้ทัว่โลก ตัง้อยู่ที่ ศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park Lalaport 

Fukuoka ในฟกุโุอกะ เปิดตวัครัง้แรกเมือ่วนัท่ี 25 เมษายน ค.ศ.2022 ถือเป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหม ่ท่ีใครมาเยือนฟกุโุอกะไม่
ควรพลาด ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ซือ้สนิค้าที่ระลกึตามอธัยาศยั 

 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 
กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 
 ช้อปปิง้ยา่นการค้าที่มีช่ือเสยีงของเมืองฟกุโุอกะ ย่านเทนจิน เพลิดเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึอยา่งจใุจกบัแบรนด์

เนมมากมาย และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสนิค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสือ้ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย  จากย่านเทนจิน ท่านสามารถเดินเลน่ตอ่ไปถึง ห้างคาแนลซิตี ้ที่อยู่ไม่ห่างกบัย่านช้อป

ปิง้เทนจินกันได้ ห้างคาแนลซิตี ้เป็นศูนย์การค้าและความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น "เมืองที่อยู่ในเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศนูย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรม

สองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า คาแนลซิตีตัง้อยู่ติดกับย่านบนัเทิงและอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจและ

การค้าปลกีของฟกุโุอกะ จึงเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองได้อยา่งมาก จดัเป็นโครงการพฒันาโดย

เอกชนที่ใหญ่ที่สดุในประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ น (1.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับพืน้ที่ 234 ,460 ม²) สร้างด้วยสถาปัตยกรรม

แบบจินตนาการอย่างมีลกัษณะเด่นเฉพาะด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน า้พุจ านวนมาก และออกแบบอาคารไม่ให้

มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองภายนอกมากนกั เพื่อสร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ 

 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 

  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั    น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั  FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 คิวชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (VZ 811 08.25 – 12.35) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หรือ บริการท่านด้าย Bento set 

 น าทา่นเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟกุโุอกะ 

 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

08.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เทีย่วบินที่ VZ 811 

12.35 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

  

OHAYO KYUSHU SAGA 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทยเวียตเจท็แอร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

06 - 11 ม.ค.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

13 - 18 ม.ค.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

19 - 24 ม.ค.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

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.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี     คา่จ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)   คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พร้อมคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน 

- กรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่ จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่ น่ัง ต้องด าเนินการที่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่านัน้  

- ในการเดินทาง ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อน
ออกตัว๋โดยสาร  

- การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด  
- ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯลว่งหน้าทกุครัง้ เพื่อตรวจสอบว่า

กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแนน่อนหรือไม ่มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดินทางได้ และทา่นได้ออกตัว๋ไปแล้ว  
1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่ ( 
Twin / Double ) และห้องพกัแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้เดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ 
TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการจดัห้องพกั
แบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปลีย่น หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทัว่ไป 20 กิโลกรัม 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม 

(ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ (ทา่นจะต้องช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ 
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบสว่นตา่งของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ทา่นต้องช าระใน
สว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลกูค้าทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือ เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่  
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ซึง่ลกูค้าต้องช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรับสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหน้าทวัร์ที่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบริการ 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทาง
ญี่ปุ่น 
 
 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

เงื่อนไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงับริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะได้รับการยืนยนัสทิธ์ิส ารองท่ีนัง่ เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สทิธ์ิการจองแก่ลกูค้าทา่นอื่นที่อยูล่ าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละสว่นแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ส่งรายชื่อส ารองที่
น่ัง ผู้ เดินทางต้องสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัวา่ ต้องการเดินทางทอ่งเที่ยวทริปใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบ้าง, เบอร์
โทร // หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 
ถึงศกุร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบริษัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงูสดุในการใช้บริการของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบไุว้ทัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ยต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย(ผู้มีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อเป็นการแจ้งยกเลกิกบัทางบริษัทอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (ทางบริษัทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเ งินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัร์เต็มจ านวน ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่ทวัร์ทัง้หมด ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่ อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดที่ช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ ลูกค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู้เดินทางต้องมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่นการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า นอกจากผู้ เดินทางทกุทา่นยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

8. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบั
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแตม่เีอกสารลงนามโดยผู้ม ีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงค์
เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิ
ในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ **  
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง (ทัง้ 2 อยา่ง ทางบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมให้กบัลกูค้า แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคน
เข้าเมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  
และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 



 
 

   
   
 

                                                                                                                                       

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลลิิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ื องบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 

 

 

 


