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เยอืนเกาะคิวชู เกาะใตข้องดินแดนอาทิตยอ์ุทยัที่สวยงามและแสนโรแมนตคิ เก็บภาพประทบัใจกบัภูเขา

ไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยงัคุกรุน่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น นมสัการขอพรเทพเจา้แห่งความรู ้ณ ศาลเจา้ดาไซฟุ”ที่

มีช่ือเสยีงของฟุกุโอกะพิสูจนค์วามแปลกของบ่อน ้าแรน่รกจโิกกุเมกุร”ิ ที่สง่เสยีงค ารามตลอดเวลาเยอืน

หมู่บา้นยูฟูอินที่เป็นตน้แบบ OTOP เมืองแห่งสายน ้า ขุนเขาและออนเซ็นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัมากมาย

ท่ี เท็นจนิแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฟุกุโอกะ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ทานไม่อั้น 
เดินทางเดอืน มีนาคม – เมษายน 2559 

ราคาเริม่ตน้เพียง 27,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 
โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS 

 

 

 

 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com


 Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/ 5Soi  101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK .10310  
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  
E-Mail :info@bmttour.com 
 วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นท่ี 4 ประตู 3 สายการบินเจ็ทสตาร ์แอรเ์วย ์เคานเ์ตอร ์

D เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัที่สอง ฟุกุโอกะ –เบปปุ – หมู่บา้นยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์– แช่

ออนเซ็น 

02.15 น. เหิรฟ้าสู่  ฟุ กุโอกะ ประเทศญี่ ปุ่น  โดยสายการบิน เจ็ทสตาร์ เที่ ยวบินที่  3K 509               

ใชเ้คร่ืองบินแอรบ์สั A320 ท่ีนัง่บนเคร่ืองเป็นแบบ 3-3 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

09.30 น.  ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้

เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระออกเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบ่นชายฝั่งทะเลตะวนัออกของ

เกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้ าแร่ ท่ี เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองท่ีมี รีสอร์ทน ้ าแร่มากท่ีสุด

นักท่องเท่ียวสามารถลองแช่น ้าแร่หลายหลากชนิดได ้ น าท่านเขา้สู่ หมู่บา้นยุฟุอิน เป็นตน้แบบ

ของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญ่ีปุ่น และเมืองน้ีมีชื่อเสียง อีกอยา่งในเร่ืองของน ้าพุรอ้น ภายใน

เมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งน้ีท่ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึง

ของหมู่บา้นยูฟูอินหมู่บา้นยูฟูอินประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพ้ืนเมือง ผักและผลไมส้ด ของท่ี

ระลึก Handmade น่ารกัๆ มากมายและยงัมีขนมขึ้ นชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มนัชุบเกล็ดขนมปัง

ทอด) โดยตวัเมืองยุฟุอินน้ันตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอนังดงาม ปัจจุบนัเมืองยุฟุ

อินไดก้ลายเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมา

เยอืน 
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 เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าพุรอ้น (JigokuMeguri) หรือ บ่อน ้าพุรอ้นขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน ้าพุ

รอ้นธรรมชาติท่ีเกิดขึ้ น ภายหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ เช่น 

ก ามะถนั แร่เหล็ก โซเดียม คารบ์อเนต เรเดียม เป็นตน้ และรอ้นเกินกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อ

ทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกท่ีเห็นกัน ท่านจะไดพ้บกับ          บ่อทะเล

เดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 บ่อน ้ าพุรอ้นชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อท่ี

นักท่องเท่ียวนิยมไปชมมากท่ีสุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอ่ืน ตั้งแต่ทางเขา้

เราจะเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกกอ้นหินใหญ่ขึ้ นมาเสียงดังฟู่ ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เม่ือเดินเขา้ไป

ใกล้ๆ  จะรูสึ้กไดถึ้งความรอ้นท่ีพุง่ขึ้ นมาจากใตธ้รณี ก่อนท่ีจะเขา้ไปชมบ่อทะเลเดือด สามารถแวะ

ชม สระบวัก่อนได ้ซ่ึงในสระมีใบบวัขนาดใหญ่มากจนเด็กตวัเล็กๆ สามารถลงไปนัง่ได ้ยูมิ จโิกกุ 

เป็นบ่อน ้ารอ้น สีฟ้าเหมือนน ้าทะเล ดว้ยความลึก 150 เมตร ก าเนิดขึ้ นหลงัจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟเม่ือ 1,200 ปีก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควนัสีขาวพวยพุ่งขึ้ นมารอบๆ บ่อ

ตลอดเวลา อุณหภูมิของน ้าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้บ่อน้ีแมน้ ้ าจะรอ้น

เกินกว่าจะลงไปแช่ได ้แต่ก็มีผงน ้าแร่ วางจ าหน่ายในรา้นขายของท่ีระลึก ใหน้ าไปละลายน ้าอาบ

เองท่ีบา้นได ้สรรพคุณท าใหผิ้วพรรณเปล่งปลัง่และรกัษาโรคผิวหนังได ้ก่อนออกมาอยา่ลืมไปนัง่

แช่เทา้ในบ่อน ้ารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะท าใหรู้สึ้กสบายเทา้ และมีแรงเดินเท่ียวต่อไป ซ่ึง

ใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวฟรี จะนัง่แช่นานเท่าใดก็ได ้และภายในบริเวณ บ่อทะเลเดือด ยงัมีบ่อ

น ้าพุรอ้นสีเลือดอีก 1 บ่อ ซ่ึงอยูไ่ม่หา่งกนัมาก  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกับม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์ห้

ท่านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มรสเด็ด 

พกัที่  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

ใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณ

สวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
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 วนัที่สาม เบปปุ – คุมาโมโต ้- ปราสาทคุมาโมโต ้– นางาซากิ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจ ิ

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองคุมาโมโต”้ เมืองแห่งความร่ืนรมยแ์ละเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ท่ี

ส าคญัในสมยัสงครามกลางเมืองญ่ีปุ่น  และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็น

ท่ีตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะและภูเขาไฟคิวยิว น าท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติ

อะโสะ (ขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ) น าท่านผ่านชม พรอ้มเก็บภาพประทบัใจกับ ภูเขาไฟที่ยงั

ดับไม่สนิท     มีพ้ืนท่ีจากทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก 18 กิโลเมตร จากทิศเหนือถึงทิศใตมี้

ความยาว 24 กิโลเมตร ปากปล่องมีเสน้รอบวงยาว 128 กิโลเมตร ท าใหภู้เขาไฟอะโสะถูก

จดัเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย          หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคุมาโมโต”้ ปราสาทซ่ึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

คลาสสิกท่ีมีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บน

เนินเขากลางเมือง มีผูค้นขนานนามว่า“ปราสาทด า” สรา้งโดย

อดีตขุนพลผูโ้ด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ใน ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟ

ไหม้ไป เม่ื อ ปี  ค .ศ . 1877 ภายหลังได้มี การบู รณ ะใหม่ ใน

ปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและหอ้งโถงเป็นท่ีเก็บสมบติัวตัถุท่ี

มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงชาวญ่ีปุ่นได้

ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว ้ หมายเหตุ: โดยปกติทุกปีหากท่าน

เดินทางช่วงปลายเดือนมีนาคม (16-31 มีนาคมของทุกปี) 

ท่านจะชมดอกซากุระ ท่ีแข่งกนัแบ่งบานตอ้นรบันกัท่องเที่ยว บรเิวณดา้นหนา้ของปราสาท

คุมาโมโต ้ แตซ่ากุระจะบานหรอืไม่นั้นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” โดยเรือเฟอรร่ี์ ระหว่างทางใหท่้านไดมี้โอกาสไดใ้ห้

อาหารนกนางนวล ท่ีบินมาเยี่ยมเยือนทักทายนักท่องเท่ียว ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทับใจกบันก

นางนวล  เมืองท่าเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เม่ือครั้งอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าท่ีมี

การติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนน

คนเดินฮามาโนมาจิ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสรา้ง เช่น 

บา้นเรือน ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษท่ีมีความผสมผสานระหว่างจีน

และญ่ีปุ่นท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั คุณจะพบไดท่ี้นางาซากิท่ีเดียวเท่าน้ัน อาหารขึ้ นชื่อประจ า

เมืองน้ี คือ ซารา อุดง้ (SARA UDON) ราดหน้าญ่ีปุ่น เป็นเมนูเสน้สูตรผสมพิเศษระหวา่งจีนและ

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com


 Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/ 5Soi  101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK .10310  
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  
E-Mail :info@bmttour.com 
 ญ่ีปุ่น และอาหารท่ีขึ้ นชื่ออีกอย่างหน่ึงคือ จมัปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสห้มูรอ้นๆท่ีมีชื่อ

เรียกวา่ KAKUNI-MAN รา้นอาหารยา่นน้ีจะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น. 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สี ่ นางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ ์- สวนสนัติภาพ – ฟุกุโอกะ –ศาลเจา้ดาไซฟุ – ดิวตี้ ฟรี   ช้

อปป้ิงยา่นเทนจนิ 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ”์ เพ่ือยอ้นร าลึกถึงครั้งท่ีกองทัพสหรฐัฯ “ท้ิง

ร ะ เ บิ ด ป ร ม ณู ” ท่ี เ มื อ ง น า ง า ซ า กิ  ใ น

วนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมยัสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 หลงเหลือไวเ้พียงความโศกเศรา้ และซาก

ส่ิงก่อสรา้งท่ีปรักหักพังยงัคงอนุรักษ์ไวใ้หค้นรุ่น

หลงัไดร้ะลึกถึง ซ่ึงนับวา่เป็นเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด

ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญ่ีปุ่น 

และเป็นส่ิงท่ีท าใหค้นญ่ีปุ่นปลูกฝังใหเ้ป็นมีความ

เป็นชาตินิยม ขยนัและอดทนรุ่นต่อรุ่น (ไม่รวมค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์200 เยน/ท่าน) จากน้ัน

น าท่านเขา้ชม สวนสนัติภาพนางาซากิ ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงความ

โหดรา้ย ของสงครามท่ีผ่านมาและการมองใหเ้ห็นถึงสนัติภาพในอนาคตซ่ึงจะเป็นท่ีมาแห่งความ

สงบร่มร่ืนต่อไป ท่านจะไดพ้บกบัอนุสาวรียข์นาดใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปป้ันผูช้าย มือขวาชี้ ขึ้ น

ไปบนฟ้า ส่ือถึงการเตือนใหเ้ห็นภยัคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนขา้งซา้ยขนานไปตามแนวราบ 

อนัส่ือความหมายถึงความปรารถนาในสนัติภาพของชาวโลก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุ

โอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุ์ทัย ใครไดไ้ปสมัผัสแลว้จะหลงใหลเสน่หข์องเมืองน้ีท่ีแมจ้ะ

เต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกล่ินอายของวฒันธรรมโบราณอันสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่งน้ี

จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ใหนั้กท่องเท่ียวไดส้มัผัส เสน่หข์องฟูกูโอกะ ซ่ึงเล่ืองชื่อจนไดร้บัการจดัอนัดบั

ของนิตยสาร ASIA Week ใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดในเอเชีย ขณะท่ีสหประชาชาติท านายว่าเมือง

น้ีเป็นเมืองท่ีมีอตัราการเติบโตสูงเป็นอันดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั  “ศาลเจา้ดาไซฟุ” วดั

ชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้แห่งความรู ้ จึงมี

นักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหวข้อพร เพ่ือการศึกษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดูใบไมผ้ลิภายใน

วัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า  6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั ่วบริเวณวัด ให้
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 บรรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์ดา้นหน้าศาลเจา้มี รูปหล่อวัวเทพเจา้ นอนเฝ้าอยูบ่นแท่นดว้ยความ

เชื่อท่ีว่า ถา้ลูบหวัววัแลว้จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากนัลูบหวัววัตวัน้ีดว้ย

ความเอ็นดู  อิสระใหท่้านได้ “ชมและซ้ือ” สินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมืองท่ี

รา้นคา้กวา่ 100 รา้นบริเวณหน้าวดัรวมถึงรา้นขนมขึ้ นชื่ออยา่ง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานท่ี

ท าจากถัง่แดงห่อแป้งขา้วเหนียวแลว้น าไปป้ิง หรือจะเลือกซ้ือ ตุก๊ตาฮากะ ฮาริโกะ ท่ีท าจาก

กระดาษป้ันเป็นกอ้นและระบายตกแต่งเป็นรูปหนา้ คนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ เป็นตุก๊ตาน าโชค  

 

 

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี 

DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เทนจิน  ชอ้ปป้ิงมอลล”์ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ใหท่้าน

ได้ช ้อปป้ิงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้ งห ้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้ งรา้นค้าใต้ดิน

ม า ก ม า ย  “ช ม แ ล ะ ซ้ื อ ” สิ น ค้ า ม า ก ม า ย  อ า ทิ เช่ น  เค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า , ก ล้ อ ง

ถ่ ายรูป , MP-3,Walkman, CD-Player, คอม พิ ว เตอร์ , Note Book, นาฬิ ก า , เส้ื อผ้า  และ

เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านน้ีถูกจดัใหมี้การ

แสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวนัหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งรา้นคา้

รถเข็นหรือ “ยะไต” รา้นอาหารริมทางราคายอ่มเยาเป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งรา้นราเมน หรือ

รา้นสาเก เล็ก ๆ ท่ีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่หวัค า่จนถึง ตี 2 ซ่ึงจะมีลูกคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการอย่าง

ต่อเน่ือง 

** เพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่านอิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่  ARK ROYAL FUKUODA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 

วนัที่หา้ ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา น าท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อ

เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
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 10.30 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 3K 510 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

14.15 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

02 – 06 มีนาคม 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 

03 – 07 มีนาคม 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 

04 – 08 มีนาคม 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 

09 – 13 มีนาคม 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 

10 – 14 มีนาคม 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 

11 – 15 มีนาคม 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 

16 – 20 มีนาคม 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 

17 – 21 มีนาคม 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 

18 – 22 มีนาคม 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 

23 – 27 มีนาคม 2559 31,900 31,900 31,900 8,000 

24 – 28 มีนาคม 2559 31,900 31,900 31,900 8,000 

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2559 31,900 31,900 31,900 8,000 

31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2559 31,900 31,900 31,900 8,000 

01 – 05 เมษายน 2559 30,900 30,900 30,900 8,000 

05 – 09 เมษายน 2559 30,900 30,900 30,900 8,000 

06 – 10 เมษายน 2559 30,900 30,900 30,900 8,000 

08 – 12 เมษายน 2559 30,900 30,900 30,900 8,000 

12 – 16 เมษายน 2559 39,900 39,900 39,900 10,000 

13 – 17 เมษายน 2559 39,900 39,900 39,900 10,000 
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 14 – 18 เมษายน 2559 39,900 39,900 39,900 10,000 

15 – 19 เมษายน 2559 39,900 39,900 39,900 10,000 

20 – 24 เมษายน 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 

21 – 25 เมษายน 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 

22 – 26 เมษายน 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2559 35,900 35,900 35,900 10,000 

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2559 35,900 35,900 35,900 10,000 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2559 35,900 35,900 35,900 10,000 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 8,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศ
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเข ้าประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
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 เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือ

แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่ง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 
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 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด   ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ี

สูงมาก 
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