
 
 

 
 

 
 

** ชม “บ่อน ้ำแร่จิโคกุ” บ่อน ้ำแร่ธรรมชำติท่ีมีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน ้ำทะเล 
** ชม “อนุสรณ์สถำน” ท่ีสร้ำงขึ นเพื่อร้ำลึกถึงเหตุกำรณ์สงครำมโลกครั งท่ี2 ที่เมืองนำงำซำกิ 
** นั่งกระเช้ำขึ นสู่จุดชมวิว “ภูเขำอินำซะ” ซึ่งตั งอยู่ท่ีควำมสูง 333 เมตร สัญลกัษณ์เมืองนำงำซำกิ 
** ชม “หมู่บ้ำนยูฟูอิน” หมู่บ้ำนหัตกรรมและต้นก้ำเนิด OTOP 
** สุดอลังกำรกับอุโมงค์ “ดอกวิสทีเรีย” ท่ีสวนคำวำชิฟูจ ิ1ปีมีรอบเดียวเท่ำนั น 
** ให้ท่ำนได้ผ่อนคลำย แช่น ้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขำปูยักษ์ อิ่มไม่อั น 
** บริกำรท่ำนด้วยน ้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่ำนละ 1ขวด/วัน 

ก้ำหนดกำรเดินทำง 25 - 29 / 26 - 30 เมษำยน 2561 
2 - 6 / 3 - 7 / 5 - 9 พฤษภำคม 2561 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
 

วันแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบินฟุคุโอกะ 
21.00 น. พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั น 4 (ผู้โดยสำรขำออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทำง น้ำท่ำนผ่ำนขั นตอนกำร

เช็คอินของ สำยกำรบินไทย ประตูทำงเข้ำที่ 3 เคำน์เตอร์ D 
 

วันที่สอง ฟุคุโอกะ - ศำลเจ้ำดำไซฟุ - เมืองนำงำซำกิ - สวนสันติภำพนำงำซำกิ+พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมำณู - 
ย่ำนไชน่ำทำวน์ - นั่งกระเช้ำชมวิวภูเขำอินำซะ 

00.50 น.  เหินฟ้ำสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648  
  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง / เวลำท้องถิ่นจะเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
08.00 น.  ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองฟุคุโอกะ น้ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร ศุลกำกร จำกนั นเดินทำงสู่ตัว

เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกำะคิวชู เกำะที่มีควำมสวยงำมทำงธรรมชำติและสถำนที่ท่องเที่ยวมำกมำย 
เดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำดำไซฟ”ุ สร้ำงขึ นในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปรำชญ์และกวีเอกซูงำวำระ มิจิซำเนะ ผู้
ถูกเนรเทศจำกรำชส้ำนักโตเกียวและเสียชีวิตลง จำกนั นได้เกิดเร่ืองร้ำยต่ำงๆขึ นมำกมำยจนลือกันว่ำต้นเหตุเป็น
เพรำะกำรเนรเทศท่ำนอย่ำงไม่เป็นธรรม ต่อมำท่ำนจึงได้รับกำรบูชำในฐำนะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและ



วัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรียนทุกระดับชั นต่ำงพำกันมุ่งหน้ำมำยังสะพำนโค้งของศำลเจ้ำเพื่อบนบำนขอให้สอบ
ผ่ำน จำกนั นเดินทำงสู่ “เมืองนำงำซำกิ” เมืองเก่ำแก่อันทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ เมื่อครั งอดีตเมืองนี ถือเป็น
เมืองท่ำที่มีกำรติดต่อค้ำขำย แลกเปลี่ยนอำรยะธรรมต่ำงๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมำเผยแผ่เข้ำสู่ประเทศญี่ปุ่น 
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จำกนั นน้ำท่ำนระลึกถึงเหตุกำรณ์ในประวิศำสตร์ยัง “สวนสันติภำพนำงำซำกิ” ถูกจัดสร้ำงขึ นเพื่อร้ำลึกถึง
เหตุกำรณ์ทิ งระเบิดปรมำณูที่ชื่อว่ำ Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม ค.ศ. 1945 ที่ท้ำลำยเกือบทั งเมืองและยังฆ่ำ
สิ่งมีชีวิตไปมำกกว่ำ 80,000 คน ในสวนแห่งนี มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภำพมำกมำย โดยที่ด้ำนหลังของสวนจะมี
เสำสีด้ำที่เป็นตัวชี ต้ำแหน่งจุดศูนย์กลำงของระเบิดปรมำณู และมีรำยชื่อของเหยื่อในครั งนั นด้วย และทำง
ตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกำรทิ งระเบิดในครั งนั น และน้ำท่ำนชม “พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมำณูนำงำซำกิ” 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเหตุกำรณ์ ซำกชิ นส่วนสิ่งของต่ำงๆ โดย
เรียงล้ำดับเหตุกำรณ์ตั งแต่ก่อนระเบิดปรมำณูลง จนถึงวินำทีแห่งควำมหำยนะ ซึ่งมีหลักฐำนที่ถูกวีดีโอบันทึก
ไว้ ภำพถ่ำยอำคำรบ้ำนเรือนที่พังยับเยิน ภำพผู้คนล้มตำย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมำนจำกสำรกัมต
ภำพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขำว) ที่ค่อยๆคร่ำชีวิตผู้คนเหล่ำนั นไปอีกจ้ำนวนมำก  
น้ำท่ำนสู่ “ย่ำนไชน่ำทำวน์ นำงำซำกิ” (Nagasaki Chinatown) เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชำวจีนขนำดใหญ่ที่
ประเทศญ่ีปุ่น ที่นี่เป็นแหล่งชุมชนชำวจีนที่อพยพมำตั งรกรำก เข้ำมำค้ำขำยในประเทศญี่ปุ่น ตึกรำมบ้ำนเรือน
ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรจีน สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ในชุนชน เช่น ศำลเจ้ำ วัด ซุ้มประต ูล้วนถูกสร้ำง
ตำมแบบสถำปัตยกรรมจีน ชมบรรยำกำศแบบจีนแท้ จำกนั นน้ำท่ำน “นั่งกระเช้ำ” ขึ นสู่จุดชมวิว “ภูเขำอินำซะ” 
ซึ่งตั งอยู่ที่ควำมสูง 333 เมตร เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนำงำซำกิเมืองที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนกับ
กำรรับอิทธิพลจำกตะวันตกมำตั งแต่อดีตกำล โดยเฉพำะทิวทัศน์บริเวณท่ำเรือและอ่ำวนำงำซำกิ บ้ำนเรือนตั ง
เรียงรำยลดหลั่นกันไปบนภูมิประเทศซึ่งเป็นภูเขำ ถือได้ว่ำเป็นจุดชมวิวที่สำมำรถมองวิวเมืองนำงำซำกิเมืองที่
งดงำมทั งเมือง ทั งในตอนกลำงวันและตอนกลำงคืน 
 รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำร 
 พักที่ NAGASAKI NISSHOKAN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

    
 

วันที่สำม ศำลเจ้ำยโูทคุอินำริ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ต - หมู่บ้ำนยูฟูอิน - เบปปุ - จิโคกุเมงูร ิ- ออนเซ็น+ขำปู
ยักษ์ไม่อั น 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
เดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำยูโทคุอินำริ” สร้ำงขึ นในปี 1688 เป็นศำลเจ้ำนิกำยชินโต ประจ้ำตระกูลนำเบะชิมะ ผู้ปกครอง
เมืองซำกะ ในสมัยเอโดะ เป็นศำลเจ้ำอินำริที่ใหญ่และส้ำคัญเป็นอันดับ 3 รองมำจำก ศำลเจ้ำฟุชิมิอินำริ และศำล
เจ้ำคะซะม่ำอินำริ ซึ่งศำลเจ้ำแห่งนี เป็นที่ประทับของเทพเจ้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชำชนต่ำงนิยมไปสักกำระขอพร
เกี่ยวกับกำรเก็บเกี่ยว ควำมส้ำเร็จด้ำนธุรกิจ และควำมปลอดภัย ด้ำนบนของตัวศำลเจ้ำ ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงำม



อีกจุดหนึ่ง โดยเฉพำะช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ส่วนหน้ำศำลเจ้ำก็ยังมีสะพำนสีแดงคู่กับ
แม่น ้ำสำยเล็กๆเป็นจุดถ่ำยภำพที่สวยงำมเลยทีเดียว น้ำท่ำนสู่ “โทซุพรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ต” เป็นพื นที่ช้อปปิ้งเอ้ำท์
เล็ตขนำดใหญ่ มีร้ำนค้ำของแบรนด์ชั นน้ำและแบรนด์ท้องถิ่นมำกกว่ำ 150 ร้ำน อำทิเช่น Coach, Armani, 
Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมำกมำย สำมำรถช้อป
ปิ้งได้ครบทั งผู้หญิง ผู้ชำย และเด็กเล็ก ไม่ว่ำจะเป็นเสื อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองส้ำอำงค์ โดยแต่ละร้ำนก็จะมี
โปรโมชั่นส่วนลดมำกมำย 
 รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
น้ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนยูฟูอิน (Yufuin Village)” เป็นหมู่บ้ำนหัตกรรม ต้นก้ำเนิด OTOP ภำยในหมู่บ้ำนมี
ร้ำนค้ำ กำรฝีมือมำกมำยชมร้ำนเคร่ืองแก้ว ร้ำนขนมญ่ีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอำดสะอ้ำน และเลือกซื อของ
ที่ระลึกมำกมำย ด้ำนในยังมี Flora Village เป็นทีมปำร์คสไตล์ยุโรป ที่ตกแต่งได้อย่ำงน่ำรัก และ ลงตัว ไม่ว่ำ
ท่ำนอยู่มุมไหนก็สำมำรถถ่ำยรูป ได้วิวที่สวยงำม อีกทั งสวนของหลังหมู่บ้ำนแห่งนี  ท่ำนจะเห็นวิวทะเลสำบ
ขนำดเล็กที่ล้อมด้วยธรรมชำติทิวเขำอันสวยงำม นับว่ำเป็นอีกบรรยำกำศที่น่ำบันทึกภำพเป็นที่ระลึกด้วยเช่นกัน 

 เดินทำงสู่เมือง “เบปปุ” แหล่งน ้ำแร่และน ้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกำะคิวชู และมีประสิทธิภำพในกำรรักษำ
โรคได้ด้วย น้ำท่ำนสู่ “บ่อน ้ำแร่จิโคกุ หรือเรียกว่ำ จิโคกุเมงูริ” บ่อน ้ำแร่ธรรมชำติที่มีสีสันตระกำรตำ บ้ำงสีแดง 
บ้ำงสีเขียว บ้ำงเป็นบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธำตุเข้มข้น (บ่อที่ท่ำนจะได้ชมคือ บ่อสีฟ้ำ) สวยสดใส 
เหมือนน ้ำทะเล เป็นที่นิยมของคนทั่วไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีควำมร้อนสูงถึง 98 องศำเซลเซียส ส่ง
กลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขำ มีควันพวยพุ่งออกมำจำกรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชำติที่ท่ำนจะหำได้ที่นี่ที่
เดียว 
 พักที่ BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว  
 รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่ำนได้ทำนขำปูยักษ์ อันขึ นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อั น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี  ท่ำนจะได้สัมผัสกับกำรอำบน ้ำแร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผ่อน
คลำยควำมเมื่อยล้ำ กำรอำบน ้ำแร่ จะท้ำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภำพดี, ผ่อน
คลำยควำมเมื่อยล้ำ และยังช่วยในระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำยอีกด้วย 

    
 

วันที่สี่ สวนคำวำชิฟูจิ(ชมดอกวิสทีเรีย) - ปรำสำทโคคุระ - ย่ำนช้อปปิ้งเทนจิน - ห้ำงคำแนลซิตี  ฮำกำตะ  
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

จำกนั นน้ำท่ำนชมควำมสวยงำมของดอกวิสทีเรีย ณ “สวนคำวำชิฟูจิ”  จุดเด่นภำยในสวนแห่งนี คืออุโมงค์
ดอกวิสทีเรียกว่ำ 200 ต้น ที่ทิ งกิ่งก้ำนพร้อมดอกสีม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ขำว และชมพูไล่เฉดสีห้อยลงมำจำก
อุโมงค์ไม้ที่คลุมทำงเดินยำวประมำณ 100 เมตร นอกจำกนี ยังมีจุดชมดอกไม้ที่เป็นซุ้มโค้งครึ่งวงกลม และ
ซุ้มสี่เหลี่ยมขนำดกว้ำง เมื่อมองจำกระยะไกลจะเหมือนพู่ประดับเต็ม ลำนรอบๆจะมีม้ำนั่งให้นั่งชมดอกไม้



อยู่หลำยจุดทั่วบริเวณ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับควำมสวยงำมของดอกไม้ จำกนั นน้ำท่ำนชม “ปรำสำโคคุระ” 
(ด้ำนนอก) ปรำสำทที่ถูกสร้ำงขึ นมำนำนกว่ำ 400 ปี บริเวณปรำสำทฝั่งทิศตะวันออกจะมีสวนที่สวยงำมขนำด
ใหญ่ แบ่งออกเป็น สวนญี่ปุ่น ส่วนที่เป็นอำคำรไม้นั่งจิบชำริมสวน พร้อมชมวิวปรำสำท และส่วนสุดท้ำยจะ
เป็นพิพิธภัณฑ์ขนำดย่อม ที่มีทั งวัตถุโบรำณ ชุดกิโมโน ชุดซำมูไร และกำรจ้ำลองผังบ้ำนเมืองสมัยก่อน ให้ทุก
ท่ำนได้ใช้เวลำเก็บควำมสวยงำมของสวนญ่ีปุ่นตำมอัธยำศัย 

**ในกรณีเข้ำ..(สวนคำวำจิฟูจิ)..ไม่ได้ อำจเปลี่ยนไปชมดอกวิสทีเรียท่ีสวนอื่นแทน ** 

   
 รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
น้ำท่ำนสู่ “ย่ำนเทนจิน(Tenjin)” โดยในบริเวณนี จะมีร้ำนรวง ถนนคนเดิน และห้ำงใหญ่ๆมำรวมตัวกันอยู่
มำกมำย มีสินค้ำให้เลือกซื อหลำกหลำยชนิด ตั งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เสื อผ้ำ แบรนเนมด์ หนังสือ เคร่ืองส้ำอำงค์
ต่ำงๆ รวมไปถึงร้ำนอำหำรอีกมำกมำย ต่อด้วย “คำแนลซิตี  ฮำกะตะ” เป็นศูนย์กำรค้ำและควำมบันเทิงขนำด
ใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น "เมืองที่อยู่ในเมือง" ประกอบด้วยร้ำนค้ำ ร้ำน
กำแฟ ภัตตำคำร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภำพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่ำนกลำงศูนย์กลำงค้ำ 
 รับประทำนอำหำรค่้ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พักที่ CANAL CITY FUKUOKA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

     
    

วันที่หำ้   สนำมบินฟคุโุอกะ - กรุงเทพฯ             
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลำ น้ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน “สนำมบินฟุคุโอกะ” เพื่อเดินทำงกลับสู่เมืองไทย 
11.35 น.  เหินฟ้ำสู่เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG 649 
14.55 น.   เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกับควำมประทับใจเต็มเปี่ยม  
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภัยธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น อีกทั งโรงแรมต่ำงๆที่ระบุในรำยกำรนี อำจมีกำรปรับย่ำน และสถำนที่ตั ง ได้ตำมควำมเหมำะสม  
ทั งนี ยังคงไว้ซึ่งระดับในมำตรฐำนเดียวกัน โดยบริษัทจะค้ำนึงถึงควำมสะดวกของเส้นทำงระหว่ำงกำรน้ำเที่ยวเป็นส้ำคัญ 

โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 
 



เดินทำง  25 - 29 เมษำยน 2561 
5 - 9 พฤษภำคม 2561 

อัตรำค่ำบริกำร ส้ำหรับคณะ 30 ท่ำนขึ นไป 

ผู้ใหญ่ 42,900 บำท 
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง  40,900 บำท 
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 38,900 บำท 
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผู้ใหญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั งเด็กและผู้ใหญ่) -18,000 บำท 

เด็กทำรก อำยุต่ำ้กว่ำ 2 ปี (ณ. วันเดินทำง) เช็ครำคำตั๋วก่อนท้ำกำรจองค่ะ 
 
 
 

เดินทำง  26 - 30 เมษำยน 2561 
2 - 6 / 3 - 7 พฤษภำคม 2561 

อัตรำค่ำบริกำร ส้ำหรับคณะ 30 ท่ำนขึ นไป 

ผู้ใหญ่ 43,900 บำท 
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง  41,900 บำท 
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 39,900 บำท 
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผู้ใหญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั งเด็กและผู้ใหญ่) -19,000 บำท 

เด็กทำรก อำยุต่ำ้กว่ำ 2 ปี (ณ. วันเดินทำง) เช็ครำคำตั๋วก่อนท้ำกำรจองค่ะ 
 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
o ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั นทัศนำจร) 
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันที่สำยกำรบินเรียกเก็บ (ค้ำนวณ ณ วันที่ 15/12/2560) 



o ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
o โรงแรมที่พักตำมระบุไว้ในรำยกำร หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอำยุต่้ำกว่ำ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบัติเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็นพิษระหว่ำงเดินทำง  
o กำรบริกำรของมัคคุเทศก์จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน 
o น ้ำดื่มที่ญ่ีปุ่นท่ำนละ 1 ขวด / วัน (ทั งหมด 3 วัน) 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
o ค่ำท้ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง 
o ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่ำอำหำรที่สั่งมำในห้องพัก เป็นต้น 
o ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกที่บริษัทจัดให้ ในรำยกำรทัวร์ 
o ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก้ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
o ค่ำท้ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
o ค่ำเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใช้จ่ำยกับเจ้ำหน้ำที่) 

 กรุณำแจ้งอย่ำงน้อย 7 วันก่อนเดินทำง พร้อมหน้ำพำสชัดเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลัง 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพิ่มเติมตำมควำมพึงพอใจ 
o ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั น (ส้ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ) 
 
เงื่อนไขกำรส้ำรองท่ีนั่ง / ช้ำระเงิน / กำรยกเลิก 
o กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง พร้อมช้ำระมัดจ้ำ ภำยใน 2 วันท้ำกำร 
o ส่วนที่เหลือช้ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 25 วัน มิฉะนั นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ 
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 31-45 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจ้ำ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 21-30 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจ้ำ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 11-20 วันก่อนเดินทำง ยึดเงิน 50% ของรำคำทัวร์ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 10 วันก่อนเดินทำง ยึดเงิน 100% ของรำคำทัวร์ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริษัทฯ จะไม่ท้ำกำรเก็บเอกสำรจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสำรเป็น ส้ำเนำหน้ำพำสปอร์ตท่ีชัดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อำหำรท่ีไม่สำมำรถทำนได้, ท่ีนั่งท่ีต้องกำร, และเลขท่ีสะสมไมล์  
ควรแจ้งพร้อมส้ำรองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนกำรเดินทำง (เป็นอย่ำงช้ำ) 

 
เงื่อนไขและข้อก้ำหนดอื่นๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทำงไม่ถึงจ้ำนวนที่ระบุ 
o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงด้วยตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเรำทรำบ ณ วันที่ส้ำรองที่นั่ง หำกไม่มีกำรแจ้ง

เร่ืองไว้ จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ นจำกตั๋วเคร่ืองบินดังกล่ำวได้ 



o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรับขึ นก่อนวันเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขำกลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไมส่ำมำรถน้ำมำขอคืนเงินได้  
o ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี  หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทั งหมดหรือบำงส่วน ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไมส่ำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได้  
o ค่ำบริกำรที่ท่ำนช้ำระกับทำงบริษัทฯ เป็นกำรช้ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษัทฯได้ช้ำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนั นหำกท่ำนมีเหตุอันใดที่ท้ำให้ท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรที่ระบุไว้ ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได้  

o ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นได้ประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพ้ำนักระยะสั นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั น ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นได้ประกำศเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพ้ำนักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 15 
วัน (หำกผู้ยื่นประสงค์จะพ้ำนักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปท้ำงำน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่ำ
ตำมปกติ) 

o หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนั นๆ ปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออ้ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั งหมด  

o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ไม่ว่ำประเทศใดจนท้ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ คณะทัวร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได้ จ้ำเป็นต้องออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว้ แต่ทำงตัวแทนบริษัทฯ จะท้ำหน้ำที่
ประสำนงำนและเจ้ำหน้ำที่จะท้ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวที่พ้ำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท้ำหน้ำที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อ้ำนำจสิทธิ์ขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเข้ำเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำช้ำของสำยกำรบิน, 
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรือสิ่งของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนืออ้ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท้ำหน้ำที่เป็นตัวแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใช้จำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดกำรสูญหำยของ 
สัมภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยดังกล่ำว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั งนี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือ
และค้ำนึงถึงควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำส่วนมำกเป็นส้ำคัญ 

o เมื่อท่ำนตกลงช้ำระเงินไม่ว่ำทั งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ แล้ว 


