
 
 

 
 

 
 

 
 

** ชม “บ่อนํ�าแร่จิโคกุ” บ่อนํ
าแร่ธรรมชาติที�มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนนํ
าทะเล 
** ชม “อนุสรณ์สถาน” ที�สร้างขึ
นเพื�อราํลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั
 งที�, ที�เมืองนางาซากิ 
** นั�งกระเชา้ขึ
นสู่จุดชมววิ “ภูเขาอนิาซะ” ซึ�งตั
งอยูที่�ความสูง 333 เมตร สัญลกัษณ์เมืองนางาซากิ 

** ชม “หมู่บ้านยูฟูอนิ” หมู่บา้นหตักรรมและตน้กาํเนิด OTOP 
** ชมความงามของดอกซากรุะ ณ “สวนมาอซูิรุ” หรือ ปราสาทเก่าฟุคุโอกะ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ�าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ�มไม่อั
น 
** บริการท่านดว้ยนํ�าดื,มที,ญี,ปุ่ นท่านละ 9ขวด/วนั 

กาํหนดการเดนิทาง 12 มนีาคม - 4 เมษายน 1564 

17 มนีาคม - 1 เมษายน 1564 

8 - 9 เมษายน 1564 (วนัจกัรี) 

(หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ 
21.00 น. พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั
น B (ผูโ้ดยสารขาออก) เพื�อเตรียมตวัเดินทาง นาํท่านผา่นขั
นตอนการ

เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ที� 9 เคาน์เตอร์ D 
 

วนัที,สอง ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอนิ - เบปปุ - จิโคกเุมงูริ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั�น 
00.50 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 648  
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง)  



08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ศุลกากร จากนั
นเดินทางสู่ตวั
เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที�มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที�ท่องเที�ยวมากมาย 
เดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างขึ
นในปี 9IJ9 เพื�อเป็นอนุสรณ์แด่นกัปราชญแ์ละกวเีอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู ้
ถูกเนรเทศจากราชสาํนกัโตเกียวและเสียชีวติลง จากนั
นไดเ้กิดเรื�องร้ายต่างๆขึ
นมากมายจนลือกนัวา่ตน้เหตุเป็น
เพราะการเนรเทศท่านอยา่งไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงไดรั้บการบูชาในฐานะเทม็มงั เทพแห่งวรรณกรรมและ
วฒันธรรม ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั
นต่างพากนัมุ่งหนา้มายงัสะพานโคง้ของศาลเจา้เพื�อบนบานขอใหส้อบ
ผา่น  
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ (Yufuin Village)” เป็นหมู่บา้นหตักรรม ตน้กาํเนิด OTOP ภายในหมู่บา้นมี
ร้านคา้ การฝีมือมากมายชมร้านเครื�องแกว้ ร้านขนมญี�ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอา้น และเลือกซื
อของ
ที�ระลึกมากมาย ดา้นในยงัมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตลย์โุรป ที�ตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก และ ลงตวั ไม่วา่
ท่านอยูมุ่มไหนก็สามารถถ่ายรูป ไดว้วิที�สวยงาม อีกทั
งสวนของหลงัหมู่บา้นแห่งนี
  ท่านจะเห็นววิทะเลสาบ
ขนาดเล็กที�ลอ้มดว้ยธรรมชาติทิวเขาอนัสวยงาม นบัวา่เป็นอีกบรรยากาศที�น่าบนัทึกภาพเป็นที�ระลึกดว้ยเช่นกนั 

 เดินทางสู่เมือง “เบปปุ” แหล่งนํ
าแร่และนํ
าพุร้อนที�มีชื�อเสียงที�สุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพในการรักษา
โรคไดด้ว้ย นาํท่านสู่ “บ่อนํ�าแร่จิโคกุ หรือเรียกว่า จิโคกุเมงูริ” บ่อนํ
าแร่ธรรมชาติที�มีสีสันตระการตา บา้งสีแดง 
บา้งสีเขียว บา้งเป็นบ่อโคลนเดือดที�อดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ (บ่อที,ท่านจะได้ชมคือ บ่อสีฟ้า) สวยสดใส 
เหมือนนํ
าทะเล เป็นที�นิยมของคนทั�วไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่ง
กลิ�นแร่อบอวลไปทั�วหุบเขา มีควนัพวยพุง่ออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ� งเป็นธรรมชาติที�ท่านจะหาไดที้�นี�ที�
เดียว 
� พกัที, HOTEL NEW TSURUTA หรือเทียบเท่าระดับ 8 ดาว  

� รับประทานอาหารคํ,า ณ ห้องอาหารของโรงแรมพิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ
นชื�อของญี�ปุ่น แบบ
ไม่อั
น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี
  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ
าแร่ หรือ ออนเซ็น เพื�อผอ่น
คลายความเมื�อยลา้ การอาบนํ
 าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่น
คลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัที,สาม ชมซากุระและทวิลปิ ณ สวนเปปปุ - โทซุพรีเมี,ยม เอ้าท์เลต็ - เมอืงนางาซาก ิ- ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ - 

ย่านไชน่าทาวน์ - นั,งกระเช้าชมววิภูเขาอนิาซะ 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



จากนั
นนาํท่าน “ชมซากุระและทวิลปิ ณ สวนเปปปุ” สวนนี
ตั
งอยูใ่จกลางเมืองเปปปุซึ� งเป็นสถานที�พกัผอ่น
หยอ่นใจสาํหรับประชาชนเมืองนี
  เมื�อถึงฤดูกาลก็จะไดเ้ห็นดอกซากุระที�บานสะพรั�งพร้อมกบัดอกทิวลิป 
หลากหลายสี ใหทุ้กท่านพกัผอ่นและเดินเก็บภาพความสวยงามไดต้ามอธัยาศยั (ขึ!นอยู่กับสภาพอากาศ) 
นาํท่านสู่ “โทซุพรีเมี,ยม เอ้าท์เลต็” เป็นพื
นที�ชอ้ปปิ
 งเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนดช์ั
นนาํและแบรนด์
ทอ้งถิ�นมากกวา่ 150 ร้าน อาทิเช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 
Balance, Samsonite และอื�นๆอีกมากมาย สามารถชอ้ปปิ
 งไดค้รบทั
งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็น
เสื
อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั�นส่วนลดมากมาย 
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั
นเดินทางสู่ “เมืองนางาซาก”ิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เมื�อครั
 งอดีตเมืองนี
 ถือเป็นเมืองท่า
ที�มีการติดต่อคา้ขาย แลกเปลี�ยนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตกซึ�งมาเผยแผเ่ขา้สู่ประเทศญี�ปุ่น 
เดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ” สร้างขึ
นในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจาํตระกลูนาเบะชิมะ ผูป้กครอง
เมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริที�ใหญ่และสาํคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริ และศาล
เจา้คะซะม่าอินาริ ซึ� งศาลเจา้แห่งนี
 เป็นที�ประทบัของเทพเจา้ศกัดิr สิทธิr  ที�ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพร
เกี�ยวกบัการเก็บเกี�ยว ความสําเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมวิวที�สวยงาม
อีกจุดหนึ�ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมร่้วง ที�ใบไมจ้ะเปลี�ยนเป็นสีส้มแดง ส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบั
แม่นํ
าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที�สวยงามเลยทีเดียว นาํท่านสู่ “ย่านไชน่าทาวน์ นางาซาก”ิ (Nagasaki 
Chinatown) เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที�ประเทศญี�ปุ่น ที�นี�เป็นแหล่งชุมชนชาวจีนที�อพยพ
มาตั
งรกราก เขา้มาคา้ขายในประเทศญี�ปุ่น ตึกรามบา้นเรือนส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านคา้ ร้านอาหารจีน 
สิ�งก่อสร้างต่างๆ ในชุนชน เช่น ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตู ลว้นถูกสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ชมบรรยากาศ
แบบจีนแท ้จากนั
นนาํท่าน “นั,งกระเช้า” ขึ
นสู่จุดชมววิ “ภูเขาอนิาซะซึ� งตั
งอยูที่�ความสูง uuu เมตร เป็น
สัญลกัษณ์ที�โดดเด่นของจงัหวดันางาซากิเมืองที�มีประวติัศาสตร์ยาวนานกบัการรับอิทธิพลจากตะวนัตกมา
ตั
งแต่อดีตกาล โดยเฉพาะทิวทศัน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิ บา้นเรือนตั
งเรียงรายลดหลั�นกนัไปบนภูมิ
ประเทศซึ�งเป็นภูเขา ถือไดว้า่เป็นจุดชมววิที�สามารถมองวิวเมืองนางาซากิเมืองที�งดงามทั
งเมือง ทั
งในตอน
กลางวนัและตอนกลางคืน 
� รับประทานอาหารคํ,า ณ ภัตตาคาร 
� พกัที, HOTEL NEW TANDA หรือเทียบเท่าระดับ 8 ดาว 

   
 

วนัที,สี, สวนสันติภาพนางาซาก+ิพพิธิภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - ชมซากรุะ ณ สวนมาอซูิรุ -  

ห้างคาแนลซิตี� ฮากาตะ - ย่านช้อปปิ� งเทนจิน 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



จากนั
นนาํท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวศิาสตร์ยงั “สวนสันติภาพนางาซาก”ิ ถูกจดัสร้างขึ
นเพื�อรําลึกถึง
เหตุการณ์ทิ
งระเบิดปรมาณูที�ชื�อวา่ Fat man เมื�อวนัที� J สิงหาคม ค.ศ. 9JBI ที�ทาํลายเกือบทั
งเมืองและยงัฆ่า
สิ�งมีชีวติไปมากกวา่ xy,yyy คน ในสวนแห่งนี
 มีรูปปั
 นเกี�ยวกบัสันติภาพมากมาย โดยที�ดา้นหลงัของสวนจะมี
เสาสีดาํที�เป็นตวัชี
ตาํแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื�อของเหยื�อในครั
 งนั
นดว้ย และทาง
ตอนบนจะมีพิพิธภณัฑเ์กี�ยวกบัการทิ
งระเบิดในครั
 งนั
น และนาํท่านชม “พพิธิภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ” 

(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จดัแสดงและรวบรวมขอ้มูลเหตุการณ์ ซากชิ
นส่วนสิ�งของต่างๆ โดย
เรียงลาํดบัเหตุการณ์ตั
งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวนิาทีแห่งความหายนะ ซึ� งมีหลกัฐานที�ถูกวดีีโอบนัทึก
ไว ้ภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนที�พงัยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูที้�รอดชีวิตแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัต
ภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเมด็เลือดขาว) ที�ค่อยๆคร่าชีวติผูค้นเหล่านั
นไปอีกจาํนวนมาก  
จากนั
นชม “สวนมาอซูิรุ” หรือ ปราสาทเก่าฟุคุโอกะ ตั
งอยูใ่จกลางเมืองฟุคุโอกะ เป็นสวนสารธารณะ ที�คน
เมืองนิยมมาพกัผอ่น เมื�อถึงช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (ประมาณปลายมีนา - ตน้เดือนเมษายน) จะเตม็ไปดว้ยตน้ซากุระ
นบัหลายร้อยตน้ ที�เบ่งบานไปดว้ย ดอกซากุระสีชมพูอ่อนทั,วทั�งสวน ทาํใหที้�นี�กลายเป็นจุดชมซากุระที�ดีที�สุด
จุดหนึ�งของเมืองฟูกุโอกะ จึงดึงดูดคนมากมายใหเ้ขา้เยี�ยมชมเดินเล่น หรือปิกนิกกนับนสนามหญา้ใตต้น้ซากุระ
โดยจะนิยมทานขา้วกล่องที�เรียกวา่ ฮานามิ (Hanami) (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ !นอยู่กับสภาพอากาศ) 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่หา้ง “คาแนลซิตี� ฮากะตะ” เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ ประเทศ
ญี�ปุ่น ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมืองที�อยูใ่นเมือง" ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนย์
เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที�ไหลผา่นกลางศูนยก์ลางคา้ ต่อดว้ย “ย่านเทนจิน(Tenjin)” 

โดยในบริเวณนี
จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆมารวมตวักนัอยูม่ากมาย มีสินคา้ใหเ้ลือกซื
อ
หลากหลายชนิด ตั
งแต่เครื�องใชไ้ฟฟ้า เสื
อผา้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เครื�องสาํอางคต่์างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีก
มากมาย  
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที, CENTRAL HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่าระดับ 8 ดาว 

   
 

วนัที,ห้า   สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ             
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (กรุณาตรวจเช็คสิ,งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟุคุโอกะ” เพื�อเดินทางกลบัสู่เมืองไทย 
99.uI น.  เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที�  TG 649 
9B.II น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม  
 



หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั
งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี
อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั
ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั
งนี
 ยงัคงไวซึ้� งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเที�ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

 

 

เดนิทาง  12 มนีาคม - m4 เมษายน 1564 / 17 มนีาคม - m1 เมษายน 1564 

8 - 9 เมษายน 1564 (วนัจกัรี) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ
นไป 

ผูใ้หญ่ BB,Jyy บาท 
เดก็อาย ุ�-99ปี / มีเตียง  B,,Jyy บาท 
เดก็อาย ุ,-� ปี / ไม่มีเตียง By,Jyy บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) �,yyy บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื�องบิน ลด (ทั
งเดก็และผูใ้หญ่) -,y,yyy บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ , ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

o ตั�วเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั
นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ
ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที� B/9,/,I�y) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ , หรือ u ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ ,,yyy,yyy บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ Iyy,yyy บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 4 ท่าน 
o นํ
าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั
งหมด 3 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �%  



o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ
าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (uy กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย � วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ
ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,,yyy เยน (ประมาณ �yy บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั
น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื,อนไขการสํารองที,นั,ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 4m,mmm บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ ,y วนั มิฉะนั
นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 84-p5 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,mmm บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 14-8m วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 4m,mmm บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 5m% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 4mm% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที,ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที,ไม่สามารถทานได้, ที,นั,งที,ต้องการ, และเลขที,สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ 9I วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื,อนไขและข้อกาํหนดอื,นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิr เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั�วเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้

เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ
นจากตั�วเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั�วทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ
นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั�วเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี
  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั
งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิr  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั
นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั
นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั
น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� 4 กรกฏาคม พ.ศ.1556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้9I 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 9I วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่า
ตามปกติ) 



o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั
นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิr ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั
งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิr ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิr ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิr ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั
งนี
ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั
งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 

 

 


