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** ชม “บ่อน า้แร่จโิคกุ” บ่อนํ้าแร่ธรรมชาติท่ีมีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนนํ้าทะเล 
** ชม อนุสรณ์สถาน ท่ีสร้างข้ึนเพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี2 ท่ีเมืองนางาซากิ 
** นัง่กระเชา้ข้ึนสู่จุดชมวิว “ภูเขาอนิาซะ” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ความสูง 333 เมตร สัญลกัษณ์เมืองนางาซากิ 

** ชม “หมู่บ้านยูฟูอนิ” หมู่บา้นหตักรรมและตน้กาํเนิด OTOP 
** ชมความงามของดอกซากุระ ณ “สวนมาอซูิรุ” หรือ ปราสาทเก่าฟุกุโอกะ 
** อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมท่องเท่ียว 1วนัเตม็ 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 1-6 เมษายน 2560 (วนัจกัรี) 
(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ 
21.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสารขาออก) เพือ่เตรียมตวัเดินทาง นาํท่านผา่นขั้นตอนการ

เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ที่ 1 เคาน์เตอร์ D 
 

วนัทีส่อง ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอนิ - เบปปุ - จโิคกเุมงูริ - ออนเซ็น 
00.50 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648  
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตวั

เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เดินทาง
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สู่ “ศาลเจ้าดาไซฟ”ุ สร้างขึ้นในปี 1591 เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่นกัปราชญแ์ละกวเีอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผูถู้กเนรเทศ
จากราชสาํนกัโตเกียวและเสียชีวติลง จากนั้นไดเ้กิดเร่ืองร้ายต่างๆขึ้นมากมายจนลือกนัวา่ตน้เหตุเป็นเพราะการ
เนรเทศท่านอยา่งไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงไดรั้บการบูชาในฐานะเทม็มงั เทพแห่งวรรณกรรมและวฒันธรรม 
ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั้นต่างพากนัมุ่งหนา้มายงัสะพานโคง้ของศาลเจา้เพือ่บนบานขอใหส้อบผา่น  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ (Yufuin Village)” เป็นหมู่บา้นหตักรรม ตน้กาํเนิด OTOP ภายในหมู่บา้นมี
ร้านคา้ การฝีมือมากมายชมร้านเคร่ืองแกว้ ร้านขนมญี่ปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอา้น และเลือกซ้ือของ
ที่ระลึกมากมาย ดา้นในยงัมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตลย์โุรป ที่ตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก และ ลงตวั ไม่วา่
ท่านอยูมุ่มไหนก็สามารถถ่ายรูป ไดว้วิที่สวยงาม อีกทั้งสวนของหลงัหมู่บา้นแห่งน้ี ท่านจะเห็นววิทะเลสาบ
ขนาดเล็กที่ลอ้มดว้ยธรรมชาติทิวเขาอนัสวยงาม นบัวา่เป็นอีกบรรยากาศที่น่าบนัทึกภาพเป็นที่ระลึกดว้ยเช่นกนั 

 เดินทางสู่เมือง “เบปป”ุ แหล่งนํ้ าแร่และนํ้ าพรุ้อนที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพในการรักษา
โรคไดด้ว้ย นาํท่านสู่ “บ่อน ้าแร่จิโคก ุหรือเรียกว่า จิโคกเุมงูริ” บ่อนํ้ าแร่ธรรมชาติที่มีสีสนัตระการตา บา้งสีแดง 
บา้งสีเขียว บา้งเป็นบ่อโคลนเดือดที่อดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ (บ่อที่ท่านจะได้ชมคือ บ่อสีฟ้า) สวยสดใส 
เหมือนนํ้ าทะเล เป็นที่นิยมของคนทัว่ไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่ง
กล่ินแร่อบอวลไปทัว่หุบเขา มีควนัพวยพุง่ออกมาจากรอยแยกของหิน ซ่ึงเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาไดท้ี่น่ีที่
เดียว 
 พักที่ BEPPU SEIFU HOTEL หรือ HOTEL KORAKU BEPPU เทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การ
อาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทีส่าม ชมซากรุะและทวิลปิ ณ สวนเปปปุ - โทซุพรีเมีย่ม เอ้าท์เลต็ - เมืองนางาซาก ิ- ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ - 
ย่านไชน่าทาวน์ - น่ังกระเช้าชมววิภูเขาอนิาซะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
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จากนั้นนาํท่าน “ชมซากรุะและทิวลปิ ณ สวนเปปป”ุ สวนน้ีตั้งอยูใ่จกลาง
เมืองเปปปุซ่ึงเป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจสาํหรับประชาชนเมืองน้ี เม่ือถึง
ฤดูกาลก็จะไดเ้ห็นดอกซากุระที่บานสะพร่ังพร้อมกบัดอกทิวลิป 
หลากหลายสี ใหทุ้กท่านพกัผอ่นและเดินเก็บภาพความสวยงามไดต้าม
อธัยาศยั 
นาํท่านสู่ “โทซุพรีเมีย่ม เอ้าท์เล็ต” เป็นพื้นที่ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนดช์ั้นนาํและแบรนด์
ทอ้งถ่ินมากกวา่ 150 ร้าน อาทิเช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 
Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็น
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองสาํอางค ์โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่า
ที่มีการติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตกซ่ึงมาเผยแผเ่ขา้สู่ประเทศญี่ปุ่ น 
เดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ” สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจาํตระกูลนาเบะชิมะ ผูป้กครอง
เมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริที่ใหญ่และสาํคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริ และศาล
เจา้คะซะม่าอินาริ ซ่ึงศาลเจา้แห่งน้ีเป็นที่ประทบัของเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพร
เก่ียวกบัการเก็บเก่ียว ความสาํเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมววิที่สวยงาม
อีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมร่้วง ที่ใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีสม้แดง ส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบั
แม่นํ้ าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว  
นาํท่านสู่ “ย่านไชน่าทาวน์ นางาซาก”ิ (Nagasaki Chinatown) เป็น 1 ใน 3 
แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่ น ที่น่ีเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนที่
อพยพมาตั้งรกราก เขา้มาคา้ขายในประเทศญี่ปุ่ น ตึกรามบา้นเรือนส่วนใหญ่จะ
เปิดเป็นร้านคา้ ร้านอาหารจีน ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในชุนชน เช่น ศาลเจา้ วดั ซุม้
ประตู ลว้นถูกสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ชมบรรยากาศแบบจีนแท ้ 
จากนั้นนาํท่าน “น่ังกระเช้า” ขึ้นสู่จุดชมววิ “ภูเขาอินาซะซ่ึงตั้งอยูท่ี่ความสูง 333 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่น
ของจงัหวดันางาซากิเมืองที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานกบัการรับอิทธิพลจากตะวนัตกมาตั้งแต่อดีตกาล โดยเฉพาะ
ทิวทศัน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิ บา้นเรือนตั้งเรียงรายลดหลัน่กนัไปบนภูมิประเทศซ่ึงเป็นภูเขา ถือไดว้า่
เป็นจุดชมววิที่สามารถมองววิเมืองนางาซากิเมืองที่งดงามทั้งเมือง ทั้งในตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ HOTEL NEW TANDA หรือ NISSHOKAN HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัทีส่ี่ สวนสันติภาพนางาซาก ิ- สวนมาอซูิรุ (ซากรุะ) - ห้างคาแนลซิตี ้ฮากาตะ - ย่านช้อปป้ิงเทนจนิ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนาํท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวศิาสตร์ยงั “สวนสันติภาพนางาซาก”ิ ถูกจดัสร้างขึ้นเพื่อราํลึกถึง
เหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ช่ือวา่ Fat man เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทาํลายเกือบทั้งเมืองและยงัฆ่า
ส่ิงมีชีวติไปมากกวา่ 80,000 คน ในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันเก่ียวกบัสนัติภาพมากมาย โดยที่ดา้นหลงัของสวนจะมี
เสาสีดาํที่เป็นตวัช้ีตาํแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหยือ่ในคร้ังนั้นดว้ย และทาง
ตอนบนจะมีพพิธิภณัฑเ์ก่ียวกบัการทิ้งระเบิดในคร้ังนั้น (ไม่รวมค่าเขา้พพิธิภนัฑ ์200 JPY)  

จากนั้นชม “สวนมาอิซูรุ” หรือ ปราสาทเก่าฟุกุโอกะ ตั้งอยูใ่จกลางเมือง
ฟุกุโอกะ เป็นสวนสารธารณะ ที่คนเมืองนิยมมาพกัผอ่น เม่ือถึงช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิ (ประมาณปลายมีนา - ตน้เดือนเมษายน) จะเตม็ไปดว้ยตน้
ซากุระนบัหลายร้อยตน้ ที่เบ่งบานไปดว้ยดอกซากุระ สีชมพูอ่อนทัว่ทั้ง
สวน (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ทาํใหท้ี่น่ีกลายเป็นจุดชมซากุระที่ดีที่สุดจุด

หน่ึงของเมืองฟูกุโอกะ จึงดึงดูดคนมากมายใหเ้ขา้เยีย่มชมเดินเล่น หรือปิกนิกกนับนสนามหญา้ใตต้น้ซากุระ 
โดยจะนิยมทานขา้วกล่องที่เรียกวา่ ฮานามิ (Hanami)   
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านสู่หา้ง “คาแนลซิตี ้ฮากะตะ” เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศ
ญี่ปุ่ น ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมืองทีอ่ยูใ่นเมือง" ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนย์
เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองทีไ่หลผา่นกลางศูนยก์ลางคา้ ต่อดว้ยนาํท่านสู่ “ย่านเทนจิน
(Tenjin)” โดยในบริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆมารวมตวักนัอยูม่ากมาย มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือ
หลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เคร่ืองสาํอางคต่์างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีก
มากมาย  
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ CENTRAL FUKUOKA HOTEL หรือ ROUTE INN HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัทีห้่า  อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยด้วยตัวเอง (ไม่รวมค่าเดนิทาง และ ไกด์)  
                         หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม เฮ้าส์เทนบอช ตั๋วเข้าชม+ไกด์บริการรับส่งโดยรถไฟ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
อิสระช้อปป้ิงในเมืองฟุกุโอกะ แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะที่เมืองฟุกุโอกะไม่วา่จะไปทีไ่หน ก็ชอ้ปป้ิง
สนุกไดทุ้กที่กนัเลย อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย  

ย่านเทนจิน ซ่ึงเป็นยา่นการคา้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟุกุโอกะ ใหท้่านไดจ้บัจ่ายซ้ือของที่ระลึกอยา่งจุใจ
กบัหา้งดงัที่อยูภ่ายในยา่นน้ี เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑช์ั้นนาํนานาชนิด อาทิเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอิเลก็ทรอนิคส์ 
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ  

การเดินทาง : อยู่ที่สถานีรถไฟเทนจิน(Tenjin) หรือนั่ง Loop Bus ลงที่ป้าย เทนจิน คอร์ มาเอะ(Tenjin 
Core Mae) 
  คาแนลซิตี ้ฮากะตะ เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่ น ไดรั้บ
การขนานนามวา่เป็น "เมืองที่อยูใ่นเมือง" ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรง
ภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผา่นกลางศูนยก์ลางคา้ 
 การเดินทาง :อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฮากาตะ(Hakata)ด้วยการเดินประมาณ 15 นาทีเท่านั้นเอง 
 เฮ้าส์เทนบอช หรือ “หมู่บ้านฮอล์แลนด์” (HUIS TEN BOSCH) ฮอลแลนดแ์ห่งเดียวของญี่ปุ่ นที่เมือง
ซาเซโบะ เฮา้ส์เทนบอชเป็นเมืองชายทะเลเปิดใหม่ มีหอ้งพกัสไตลย์โุรปสุดหรู เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ
ของหมู่บา้นฮอลแลนด ์ชมไมด้อกที่บานสะพร่ังตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “ดอกทิวลิป” มีกงัหนัลมขนาด
ยกัษแ์ละอาคารก่ออิฐที่มีความสง่างามเรียงรายสลบัสีเป็นทิวแถว ภายในเฮา้ส์เทนบอชยงัมีโรงภาพยนตร์แบบ
ซีมูเลชัน่ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เคร่ืองเล่นไฮเทคนานาชนิด และ ร้านคา้ขายของที่ระลึกอีกมากมาย  
(มีค่าเขา้ชมบตัรผา่นประตสาํหรับ 1วนั ราคา  6,700เยน/ท่าน) 
  การเดินทาง :นั่งรถไฟสาย JR limited express ที่ว่ิงทุกๆช่ัวโมง มาลงที่สถานี เฮาเทนบอส ใช้เวลา
ประมาณ 110 นาท ี
 รับประทานอาหารกลางวนัและคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ CENTRAL FUKUOKA HOTEL หรือ ROUTE INN HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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** ทัวร์เสริม: เฮ้าส์เทนบอช + 1 Day Passport +ไกด์บริการ (เดินทางโดยรถไฟ) ติดต่อซ้ือล่วงหน้าที่เมืองไทย 
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 3,700 บาท   >> เด็กท่านละ 3,200 บาท  

    
 

วนัทีห่ก   สนามบินฟุกโุอกะ - กรุงเทพฯ             
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟุกุโอกะ” เพือ่เดินทางกลบัสู่เมืองไทย 
11.35 น.  เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 649 
14.55 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  01- 06 เมษายน 2560 (วนัจกัรี) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 47,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  45,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 28/10/2559) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
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o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


