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 ชื่นชมความงดงามของ “ดอกซากุระ” ที่ผลิดอกสีชมพูบานสะพรั่งทั่วทั้งเมืองฟุกุโอกะ 
 นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ “ศาลเจ้าดาไซฟ”ุ ศาลเจ้าที่เป็นที่เคารพย่ิงของชาวคิวชู 
ประทับใจกับการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาที่ “Mt. Aso”  
 พิสูจน์ความแปลกบ่อน้ําแร่นรก “จิโกกุเมกุร”ิ ที่ส่งเสียงคํารามและควันพวยพุ่งตลอดเวลา 
 ชมต้นแบบ “หมู่บ้าน OTOP” ของญี่ปุ่น “หมู่บ้านยูฟอูิน” รวมร้านขายของน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุน่ 
 ชมสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่ “ปราสาทคุมาโมโต้” ซึ่งมีความสวยงามมาก 
 ร่วมรําลึกถึงอดีตที่กล้าหาญที่ “อะตอมมิคบอมบ์” “สวนสนัติภาพ” ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ “คะแนลซิต้ี” & “เท็นจิน” แหล่งช้อปปิ้งช่ือดังของเมืองฟุกุโอกะ 
 
 
 
 
 

 

 
สะสมไมลก์ับกลุ่ม Star Alliances 50 % 

ก าหนดวันเดินทาง       :    29 มีนาคม – 02 เมษายน 58 (5วัน3คืน) 
 

44,900.- 
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วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558  กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ 
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

 (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) 
   พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  
 *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร 
  ดังนั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งน้อย 45 นาที *** 
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558  ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – “นั่งกระเช้า” สู่ภูเขาไฟอะโซ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ – 
      บ่อโคลนเดือด “จิโกกุเมกุริ” – เบปป ุ
00.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเช็คสัมภาระ 
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่
สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ... ใน
ฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้
บรรยากาศที่แสนร่ืนรมย์ ... อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่
ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ “ภูเขาไฟอะโซ” ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทเพียงแค่หลับใหลไปช่ัวคราวเท่านั้น 
ซึ่งอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ และบ่อน้ําพุร้อน ... แล้วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็น
การนั่ง “กระเช้าไฟฟ้า” (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เพื่อขึ้นชมทัศยนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟ
แห่งนี้ ... นําท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาชมปากปล่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 12 กิโลเมตร ... ท่านยังได้
จะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องตลอดเวลา ... อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามและสุดลูกหู
ลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ และบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... แล้วนําท่านผ่านชม “ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ” มี
ลักษณะเป็นทุ่งหญ้าพื้นราบรูปร่างสี่เหลี่ยมที่ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้าเขียวขจี ซ่ึงเป็นทัศนียภาพที่มีความสวยงาม
มาก มีพื้นที่โดยรวม 785,000 ตารางเมตร ... มีศูนย์กลางเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ และม้ายืนเล็มหญ้าอยู่รอบบริเวณ 
ซึ่งเป็นความงดงามตามธรรมชาติแบบชนบท ความงดงามนี้ถึงกับมีนักประพันธ์และนักเขียนจํานวนมากแต่ง
โคลงกลอนเอาไว้ ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิว
ชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ําแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ําแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ําแร่
หลายหลากชนิดได้ ... เพื่อเดินทางชม “จิโกกุเมกุริ” หรือ “บ่อน้ าแร่นรก” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมือง
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เบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด ... บ่อน้ําแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคํารามกึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลน
ร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา ... กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความ
ร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
ที่พัก : Beppu Kamenoi Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558  หมู่บ้านยูฟอูิน – ปราสาทคุมาโมโต้ – ชมซากุระสวนสันติภาพ – ฟุกุโอกะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านหัตถกรรมยูฟูอิน” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู 
อากาศที่นี้จะเย็นกว่าที่ฟุกุโอกะ และเป็นต้นแบบ “หมู่บ้าน OTOP” ของญี่ปุ่น ... ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการ
ฝีมือมากมาย ขายของน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่น ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา รวมไปถึงร้าน
ขนมที่ปรุงสดๆ ร้อนๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ... นอกจากนี้ยังมีช่ือเสียงอีกในเร่ืองของน้ําพุ
ร้อน 1ใน16 เมืองออนเซนช่ือดังของญี่ปุ่น จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ... ด้านในยังมี “Flora 
Village” เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรป ที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และลงตัวไม่ว่าท่านอยู่มุมไหนก็สามารถถ่ายรูป ได้
วิวที่สวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
หลังอาหารนําท่านเดินสู่ “เมืองคุมาโมโต้” เมืองแห่งความร่มร่ืนและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญในสมัยสงคราม
กลางเมืองของญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 1887 ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคุมาโมโต้” ปราสาทซึ่งสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีผู้คน
ขนานนามว่า “ปราสาทด า” สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหม้ไป
เมื่อปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติวัตถุที่
มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ ... จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” เมืองท่าเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อคร้ังอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่
มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก ... เพื่อนําท่านร่วมรําลึกถึงเหล่าวีระบุรุษผู้กล้า
และชมอนุสรณ์สถานที่ “สวนสันติภาพ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังที่ 2 เรียกว่า 
“สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้าย ของสงครามที่ผ่านมาและ
การมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มร่ืนต่อไป ... ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ
สวนที่เต็มไปด้วย “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพร่ังเป็นสีชมพูอยู่ทั่วบริเวณสวน  ..  อิสระให้ท่านได้
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เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 7-10 วัน ขึ้นอยู่ตาม
สภาพอากาศที่เอื้ออํานวย) ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย 
ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรม
โบราณอันสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่อง
ช่ือจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ... ขณะที่สหประชาชาติ
ทํานายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ 
“มารีนโนะเอะ ซิต้ี เอาท์เลท” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ต้ังอยู่ริมทะเล ... มีสินค้ามากมายให้
ท่านเลือกช้ือมากว่า 170 ร้านค้าทั้งสินค้า แบนด์เนม ของที่ระลึก รองเท้า เคร่ืองสําอาง ฯลฯ ทั้งย่ีห้อในประเทศ
และต่างประเทศ อาทิ Coach, Bvlgari, Matsumoto Kiyoshi, Cross, Bobson, Sanrio   
**เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ ** 
ที่พัก : Hakata Miyako Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันพุธที่ 01 เมษายน 2558  ปราสาทเก่าฟุกุโอกะ - ชมซากุระสวนมาอิซรู ุ- สวนริมทะเลยูมิโนนะ –     
                                                                       สวนสาธารณะนิชิ  - ช้อปปิ้ง Canal City & Tenji Mall – ฟุกุโอกะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทเก่าฟุกุโอกะ” ซึ่งตอนนี้หลงเหลือเพียงแต่ซากปรักหักพังตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง
ภายใน “สวนมาอิซูรุ”...  คําว่า“มาอิซูรุ” เป็นช่ือจริงๆของตัวปราสาท ในยุคสมัยเอโดะในขณะนั้นปราสาทฟูกุ
โอกะถือเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู แต่ถูกทําลายลงเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านไปเป็นยุคเมจิความคิด
ของผู้คนเปลี่ยนไป ตัวปราสาทถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของอดีตที่คนไม่ต้องการ ... ทําให้ปัจจุบันเหลือเพียง
ซากของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู่ภายในสวนสาธารณะที่มีที่สําหรับเดินเล่นรวมถึงลานชมวิวที่
สามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะได้ด้วย ... และเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณปลายมีนา-ต้นเดือนเมษายนที่สวน
แห่งนี้ จะเต็มไปด้วยต้นซากุระนับหลายร้อยต้น ที่เบ่งบานไปด้วยดอกซากุระ สีชมพูอ่อนทั่วทั้งสวน (ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) ... ทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดชมซากุระที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของเมืองฟูกุโอกะ จึงดึงดูดคนมากมายให้เข้า
เย่ียมชมเดินเล่น หรือปิกนิกกันบนสนามหญ้าใต้ต้นซากุระ ... เชิญให้ท่านเลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพความ
งามตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สวนริมทะเลยูมิโนนะ” (Uminonakamichi Seaside Park) สวน
พักผ่อนขนาดใหญ่แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายส่วน เช่น สวนสนุก สวนน้ํา สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
(ไม่รวมค่าเข้าชมสวนน้ํา Sunshine, Marine World และสวนสนุก) … ท่านสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้ใน
แต่ละฤดูกาล อาทิ ปิคนิคดอกไม้ (ฤดูใบไม้ผลิ) เทศกาลดอกกุหลาบ (ต้นฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง) และเทศกาล
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ดอกคอสมอส (ฤดูใบไม้ร่วง)และยังเป็นแหล่งชมดอกซากุระที่มีต้นซากุระมากถึงพันต้น ... อิสระให้ท่านได้ตื่น
ตากับ “ดอกซากุระ” ที่เบ่งบานสะพร่ังอย่างเป็นธรรมชาติ ณ สวนแห่งนี้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะนิชิ” ตั้งอยู่บนเนินเขาที่อยู่ติดกับชายฝ่ังทะเลทําให้ได้วิวทิวทัศน์ที่
สวยงามมากแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ ... โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่สวนแห่งนี้จะมีต้นซากุระออกดอก
พร้อมกันมากกว่า 1,000 ต้น จนติดเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ... 
ตรงส่วนกลางของพื้นที่จะมีศาลเจ้าตั้งอยู่ และมีรูปปั้นของกวียุคต่างๆ กระจายกันอยู่ในบริเวณสวนแห่งนี้อีก
ด้วย ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงดงามของดอกซากุระเป็นฉากหลัง ... จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งที่ 
“คะแนลซิต้ี” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ... ที่เพียบพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวน
สนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้า
มากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์” ย่านช้อปปิ้ง
ที่มีช่ือเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ  รวมทั้ง
ร้านค้าใต้ดินมากมาย ... “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, 
CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเคร่ืองสําอาง เป็นต้น ... ในราคาน่าพอใจตาม
อัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของ
วันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้ง
ร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ําจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 
**เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย  
... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ** 
ที่พัก : Hakata Miyako Hotel หรือเทียบเท่า 

วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2558  สนามบินฟกุุโอกะ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวช”ู  

11.35 น. เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 649 
14.55 น. ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
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อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                          ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                             ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)          ท่านละ 40,900.- บาท 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)     ท่านละ 33,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                             ท่านละ 6,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                              ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเท่าน้ัน หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ

สายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด  

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 


