


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฟุกุโอกะ	-	ฟุกุโอกะ	-	ศาลเจาดาไซฟุ	-	เบปปุ	-
หมูบานยูฟูอิน	-	บอน้ําพุรอน	หรือ	บอทะเลเดือด	ยูมิ-จิโก
กุ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	BEPPU	SEAWAVE
HOTEL	/BEPPU	SEIFU
HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

3 ลานสกีเท็นซัน	-	ศาลเจายูโตะคุอินาริ	-	โทสุ	พรีเมี่ยม	เอ
าทเล็ต

พักที่	NEW	KURUME	PLAZA
HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

4 ไรสตรอเบอรรี่	-	คาแนลซิตี้	-	ยานเท็นจิน
พักที่	ARK	ROYAL	FUKUOKA
HOTEL	/	RESIDENTIAL
SUITE	FUKUOKA	HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

5 สนามบินฟุกุโอกะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

7	ก.พ.	61	-	11	ก.พ.	61 ฿42,900 ฿40,900 ฿39,900 ฿8,000

22	ก.พ.	61	-	26	ก.พ.	61 ฿41,900 ฿39,900 ฿38,900 ฿8,000



22.00	น.	พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	2	สายการบินไทย	เคานเตอร	D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขัน้ตอนการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.00	น.	เดินทางสู	สนามบินฟุกุโอกะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	TG	648	บริการอาหารและเครื่อง

ดื่มบนเครื่อง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชัว่โมง	เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	2	ชัว่โมง
08.00	น.	ถึงสนามบินฟุกุโอกะ	ประเทศญีป่ ุนดินแดนอาทิตยอุทัย	...	ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา

เมือง	พรอมตรวจเช็คสัมภาระ
นําทานเดินทางสูเมือง	“ฟุกุโอกะ”	เมืองเล็กๆ	ของแดนอาทิตยอุทัย	ใครไดไปสัมผัสแลวจะหลงใหลเสนหของ

เมืองน้ีที่แมจะเต็มไปดวยตึกสูงระฟาแตก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ	ขณะที่สหประชาชาติ
ทํานายวาเมืองน้ีเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ	2	ของโลกรองจากลาสเวกัส
ชม	“ศาลเจาดาไซฟุ”	วัดชินโตเกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ	เป็นที่สถิตของเทพเจาแหงความ

รู	จึงมีนักเรียนนิสิต	นักศึกษามากราบไหวขอพร	เพื่อการศึกษาไมเวนแตละวัน	ในฤดูใบไมผลิภายในวัดมีตน
บวยนานาพันธมากกวา	6,000	ตนเจริญเติบโตอยางหนาแนนทั่วบริเวณวัด	ใหบรรยากาศที่แสนรื่นรมย
ดานหนาศาลเจามี	รูปหลอวัวเทพเจา	นอนเฝาอยูบนแทนดวยความเชื่อที่วา	ถาลูบหัววัวแลวจะมีปัญญาดี

และมีสุขภาพแข็งแรง	ใครตอใครจึงพากันลูบหัววัวตัวน้ีดวยความเอ็นดู
อิสระใหทานได	“ชมและซื้อ”	สินคาของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินคาพื้นเมืองที่รานคากวา	100	รานบริเวณหนา

วัดรวมถึงรานขนมขึน้ชื่ออยาง	อูเมะกาเอะ	โมจิ”	ขนมหวานที่ทําจากถั่งแดงหอแปงขาวเหนียวแลวนําไปป้ิง
หรือจะเลือกซื้อ	ตุกตาฮากะ	ฮาริโกะ	ที่ทําจากกระดาษป้ันเป็นกอนและระบายตกแตงเป็นรูปหนา	คนญี่ป ุนเชื่อ
วา	เป็นตุกตานําโชค
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหารนําทานเดินทางสู	“เมืองเบปปุ”	ตั้งอยูบนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแหงบอน้ํา

แรที่เป็นบอโคลน	จัดเป็นเมืองที่มีรีสอรทน้ําแรมากที่สุดนักทองเที่ยวสามารถลองแชน้ําแรหลายหลากชนิดได
นําทานเขาสู	หมูบานยุฟุอิน	เป็นตนแบบของหมูบาน	OTOP	ของประเทศญี่ป ุน	และเมืองน้ีมีชื่อเสียง	อีก

อยางในเรื่องของน้ําพุรอน	ภายในเมืองมีทะเลสาบ	Lake	Kinrin	ทะเลสาบแหงน้ีที่เป็นจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่
งดงามอีกแหงหน่ึงของหมูบานยูฟูอิน	ปัจจุบันเมืองยุฟุอินไดกลายเป็นเมืองแหงการทองเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมที่นักทองเที่ยวนิยมมาเยือน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	บอน้ําพุรอน	(JigokuMeguri)	หรือบอน้ําพุรอนขุมนรกทัง้แปด	เป็นบอน้ําพุ

รอนธรรมชาติที่เกิดขึน้ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ	ประกอบไปดวยแรธาตุที่เขมขน	เชน	กํามะถัน	แร
เหล็ก	โซเดียม	คารบอเนต	เรเดียม	เป็นตน	และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได	แลวบอทั้ง	8	บอ	ก็ตั้งชื่อใหนากลัว



ตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน
นําทานชม	ชิโนอิเกะ	จิโกกุ	หรือ	บอน้ําแรสีเลือด	น้ําแรสีแดงที่เกิดจากความมหัศจรรยของธรรมชาติ	ที่

น้ําแรใสบริสุทธิร์วมตัวกับแรธาตุตางๆ	ภายในบอทําใหน้ําพุรอนกลายเป็นสีแดง
จากน้ันนําทานชม	บอทะเลเดือด	ยูมิ-จิโกกุ	(UmiJigoku)	ซึ่งเป็น	1	ใน	8	บอน้ําพุรอนชื่อดัง	ยูมิ	จิโกกุ	เป็น

บอน้ํารอนสีฟาเหมือนน้ําทะเล	ดวยความลึก	150	เมตร	กําเนิดขึน้หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ	1,200	ปี
กอนออกมาอยาลืมไปน่ังแชเทาในบอน้ํารอนใตศาลา	(ออนเซ็นเทา)	จะทําใหรูสึกสบายเทา	และมีแรงเดิน

เที่ยวตอไป	ซึ่งใหบริการแกนักทองเที่ยวฟรี	จะน่ังแชนานเทาใดก็ได	(รวมคาเขาชมบอน้ําแร	2	บอ)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	***	ใหทานไดอิม่อรอยกับม้ือพิเศษทีมี่ขาปูยักษใหทานไดลิ้ม

ลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด
พักที	่BEPPU	SEAWAVE	HOTEL	/	BEPPU	SEIFU	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน
ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณ

สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555

ติดอันดับ	1ใน10	เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของ
เกาะคิวชู	เป็นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะน้ี

เป็นศาลเจาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในเกาะคิวชู	เพราะเป็นที่ตั้งของหลุมศพของนัก
ปราชญชื่อดังของญี่ป ุน	ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ	ดานการศึกษา
นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู	ที่ชื่อดังเรื่องบอน้ํารอน	ถาไดไปที่น่ีตองไดลงแช
น้ําแรอุณหภูมิสูงเพื่อสุขภาพ



สะสมไมล	50	%
บริการอาหารรอน	ทัง้ขาไป	-	ทัง้ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	30	กก.

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป	มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ	บานอิฐที่ประดับประดา
ไปดวยดอกไมนานาชนิด	ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน	เหมาะแกการ
เดินเลนและถายรูป	ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร	รายขายของที่
ระลึก	งานประดิษฐที่เป็นเอกลักษณ	ของเลน	ของสะสมทั้งญี่ป ุนและตาง
ประเทศ

จิโกกุ	เมกุริ	คือบอน้ําพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึน้ภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ
ประกอบดวยแรธาตุที่เขมขน	อาทิ	กํามะถัน	แรเหล็ก	โซเดียม	คารบอเนต
เรเดียม	เป็นตน	และมีความรอนเกินที่จะลงอาบได	มีลักษณะแตกตางกันไปใน
เมืองเบปปุทั้งหมด	8	บอ	ตั้งชื่อใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น	ซึ่งก็ได
ผลกลายเป็นแหลงทองเที่ยวทําเงินของเมืองเบปปุ	นอกจากสปา	ออนเซ็นและ
โรงอาบน้ําที่มีอยูทั่วเมืองเบปปุ	โดยปกติแหลงน้ํารอนที่จะถือวาเป็นบอน้ําแร
ธรรมชาติไดน้ัน	จะตองมีอุณหภูมิของน้ําไมตํ่ ากวา	25	องศาเซลเซียส	และมีแร
ธาตุอยางนอย	1	ใน	19	ชนิด	ซึ่งแหลงน้ํารอนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานน้ี
เยอะ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปู
พรอมน้ําจิ้มรสเด็ด

	พักที่	BEPPU	SEAWAVE	HOTEL	/BEPPU	SEIFU	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทานเดินทางสูTENZAN	SKI	RESORT	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุด	ใหทานอิสระถายภาพเก็บความประทับใจ

กับวิวที่แสนจะสวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน	ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอ
หัวหนาทัวรลวงหนา



TENZAN	SKI	RESORT	ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี	สโนวสเลด	หรือครูฝึก	ประมาณ	5,000-
15,000	เยน	(ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี	สโนวสเลด	หรือครูฝึก	ประมาณ	5,000-15,000	เยน	(ลาน
สกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซากะ	นําทานเดินทางสู	ศาลเจายูโทคุอินาริ	(Yutoku	Inari	Shrine)	สรางขึน้

ในปี	1688	เป็นศาลเจานิกายชินโต	ประจําตระกูลนาเบะชิมะผูปกครองเมืองซากะ	ในสมัยเอโดะ	เป็นศาลเจาอิน
าริที่ใหญและสําคัญเป็นอันดับ	3	รองมาจาก	ศาลเจาฟุชิมิอินาริในเกียวโต	และศาลเจาคะซะมาอินาริในอิบาระกิ
ดานบนของตัวศาลเจา	ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ	ยามที่ดอกซากุระบาน

สะพรั่ง	และชวงฤดูใบไมรวง	ที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็นสีสมแดง	สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสาย
เล็กๆเป็นจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาแบรนเนมที่	โทซุพรีเมีย่มเอาทเล็ต	เป็นพื้นที่ชอปป้ิงเอาทเล็ตขนาดใหญ	มี

รานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา	150	ราน	เชน	Coach,	Armani,	Timberland,	Burbery,
Gap,	Puma,	Levi’s,	Nike,	New	Balance,	Samsonite	และอื่นๆอีกมากมาย	สามารถชอปป้ิงไดครบทั้งผูหญิง
ผูชาย	และเด็กเล็ก	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องสําอางค	โดยแตละรานก็จะมีโปรโมชั่นสวนลด
มากมาย

ชวงคํ่า
**	เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระคํ่าตามอัธยาศัย	สมควรแกเวลานําทานกลับที่พัก
พักที	่NEW	KURUME	PLAZA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นศาลเจานิกายชินโต	ประจําตระกูลนาเบะชิมะ	ผูปกครองเมืองซากะ	ใน
สมัยเอโดะ	เป็นศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเป็นอันดับ	3	ดานบนของตัว
ศาลเจา	ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึง	โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ	ยามที่
ดอกซากุระบานสะพรั่ง	และชวงฤดูใบไมรวง	ที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็นสีสมแดง
สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเป็นจุดถายภาพที่
สวยงามเลยทีเดียว	ศาลเจาแหงน้ีเป็นที่ประทับของเทพเจาศักดิส์ิทธิ	์ที่
ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว	ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ	และความปลอดภัย

ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ	แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อ
ดังจากทั่วโลก	ทั้งแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย	หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ

	พักที่	NEW	KURUME	PLAZA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน



อิสระคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเลือกชมและซื้อสตรอเบอรรี่	ณ	ไรสตรอเบอรรี	่ของชาวญี่ป ุนที่มีการปลูกอยางพิถีพิถัน	และ

ไดรับการดูแลเอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน	ทําใหผลของสตรอเบอรรี่น้ันมีขนาดใหญ	สีแดงสด	และ
รสชาติหวานกวาบานเราหลายเทา	ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และที่สําคัญ	คือทานสามารถชิมสต
รอเบอรรี่ในไรน้ีได	โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง	และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแกคนที่บานได
จากน้ันใหทานอิสระไดเลือกซื้อสินคา	“คะแนลซิตี้”	แหลงชอปป้ิงขนาดใหญของเมืองฟุกุโอกะ	ที่เพียบพรอม

ไปดวยโรงภาพยนตรกวา	13	โรง	สวนสนุกธีมปารคขนาดใหญและทันสมัย	รานคามากมายกวารอยราน	อาทิ
H&M,	ONISUKA	TIGER,	UNIQLO,	ราน	100	เยน	เป็นตน
อิสระใหทานไดเลือก	“ชมและซื้อ”	สินคามากมายในราคาที่นาพอใจตามอัธยาศัย	และบนชั้น	5	มี	Ramen

Stadium	ใหทานไดเลือกชิม	เลือกทานราเม็งสูตรตางๆ	ตามแบบฉบับที่ชอบไดตามอัธยาศัย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค	อาหารเสริม	เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	DUTY	FREE

อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย
จากน้ันเลือกชอปป้ิงกันที่	“เทนจิน	ชอปป้ิงมอลล”	ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ	ใหทานไดชอปป้ิงหาง

สรรพสินคาใหญๆมากมาย	ทั้งหางอิเซตัน	มิตสึโคชิ	รวมทั้งรานคาใตดินมากมาย	“ชมและซื้อ”	สินคามากมาย
อาทิเชน	เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูป,	MP-3,Walkman,	CD-Player,	คอมพิวเตอร,	Note	Book,	นาฬิกา,
เสื้อผา	และเครื่องสําอาง	เป็นตน	ในราคานาพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในยานน้ีถูกจัดใหมีการแสดง
ดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเลนในชวงของวันหยุดสุดสัปดาห
อีกทั้งรานคารถเข็นหรือ	“ยะไต”	รานอาหารริมทางราคายอมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ป ุน	ทั้งรานราเมน	หรือ

รานสาเก	เล็ก	ๆ	ที่เปิดใหบริการตั้งแตหัวคํ่ าจนถึง	ตี	2	ซึ่งจะมีลูกคาแวะเวียนมาใชบริการอยางตอเน่ือง
**	เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย**
พักที	่ARK	ROYAL	FUKUOKA	HOTEL/	RESIDENTIAL	SUITE	FUKUOKA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญี่ป ุนที่มีการปลูกอยางพิถีพิถัน	และไดรับการดูแล
เอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน	ทําใหผลของสตรอเบอรรี่น้ันมีขนาดใหญ
สีแดงสด	และรสชาติหวานกวาในประเทศไทย	ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสต
รอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอเบอรรี่ในไรน้ีได	โดยสามารถเด็ดจากตนดวย
ตัวเอง	และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแกคนที่บานได

หางสรรพสินคาที่มีดีไซนที่แปลกตา	สีแดงสดใส	แถมยังมีคลองเทียมไหลผาน
มายังใจกลางของหาง	มีขนาดใหญที่สุดในเกาะคิวชู	และมีรานคามากมาย



อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

สะสมไมล	50	%
บริการอาหารรอน	ทัง้ขาไป	-	ทัง้ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	30	กก.

เป็นยานที่เรียกวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได	เรียกวา
เป็น	downtown	area	ของเมืองฟูกุโอกะ	โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง	ถนนคน
เดิน	และหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย	มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลาย
ชนิด	ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา	เสื้อผา	แบรนเนมด	หนังสือ	เครื่องสําอางคตางๆ
รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

	พักที่	ARK	ROYAL	FUKUOKA	HOTEL	/	RESIDENTIAL	SUITE	FUKUOKA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา	นําทานสู	สนามบินฟุกุโอกะ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
11.40	น.	เหินฟาสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่TG649	บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง
14.55	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม	ทานละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2000	เยน	/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่

ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
5.	PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	2000	เยน	/ทริป/ตอ

ทาน***
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา



บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	45	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


