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 ตามรอยละครเร่ือง “กลกิโมโน” ชม “ศาลเจา้ยูโทคุ อินาริ” ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ 

 ชมวิวทวิทศัน์ “ปราสาทคาระส”ึ ช้ันที่ 5 ได้แบบสดุลูกหูลูกตา 

 เดินชม “ตลาดเชา้โยบุโกะ” ตลาดสดที่ขึ้นช่ือในเร่ืองปลาหมึกใส สดๆ รสชาติหวาน กรุบกรอบ 

 เดินเล่นในชมหมู่บ้านโบราณ “เมืองเซรามกิอะริตะและอิมาริ” ที่มีชื่อเสยีงระดับโลก 

 นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้  ณ “ศาลเจา้ดาไซฟุ” ศาลเจ้าที่เป็นที่เคารพยิ่งของชาวคิวชู 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Marinoa City Outlet” แหล่องรวมสนิค้าช้อปป้ิงขนาดใหญ่ที่สดุในคิวชู 

 อสิระ 1 วัน ช้อปป้ิงสนิค้ามากมายที่ “Tenji Mall & Canal City” แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองฟุกุโอกะ 

 

 ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 

 
 

 

 
 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

ก าหนดวนัเดินทาง 

 07 - 11 กนัยายน 59 (5วนั3คนื)  

 14 - 18 กนัยายน 59 (5วนั3คนื)  

 22 – 26 กนัยายน 59 (5วนั3คนื)  
 28 กนัยายน – 02 ตลุาคม59 (5วนั3คนื)  

 
 

29,900.- 
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วนัทีห่นึ ่             กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ 

21.30  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร 

  ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

 

วนัทีส่อง  ซากะ - ศาลเจา้ยูโทกุ อินะริ – ปราสาทคาระสึ - เอออน พลาซ่า  
00.50  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 648 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08.00 ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองซากะ” เพ่ือนาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ยูโทกุ อินะริ” ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะและสวยงามติด 

อนัดับ 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่น รองจากศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ เมืองเกยีวโต และศาลเจ้าคะซะมะ เมืองอบิาราก ิ

... สร้างขึ้นในปี ค.ศ.168 เป็นศาลเจ้าประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่

สร้างขึ้นเพ่ือถวายแด่เทพอนิาริ เทพที่ประทานผลเกบ็เกี่ยวอนัอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความสาํเร็จด้าน

ธุรกจิการค้าและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง ... ภายในบริเวณศาลเจ้ายังมีเทพอวิาซะกิซ่ึงเป็นเทพเจ้าแห่งความรักอยู่

ด้วยซ่ึงไม่เคยผิดหวังสาหรับผู้มาขอพรเร่ืองความรัก ... สถานที่แห่งน้ีกเ็ป็นส่วนหน่ึงของฉากในละคร “กลกิโมโน” ด้วย

เช่นกนั อสิระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอธัยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนําท่านเข้าชม “ปราสาทคาระสึ” ปราสาทแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้างกว่า 7 ปี ปัจจุบันน้ีหากมองไปจะเป็นของ

ศิลปะวัฒนธรรมของปี 1966 ... ปราสาทห้าชั้นที่โดดเด่นสวยงามตั้งตะหง่านออยู่ เม่ือมองไปจะเห็นหอคอยของปราสาทอยู่

ตรงหน้าแล้วขยายออกไปในแนวระนาบ เหมือนกับว่าปราสาทน้ีกาลังกางปีกออก ... ภายในปราสาทสร้างด้วยวัสดุช้ันดี มี

อาวุธมากมาย ที่จะบอกถึงความเป็นยุคสมัยของความรุ่งเรือง อกีทั้งยังมีวัตถุโบราณของเมืองคาระสึแสดงอยู่ด้วย ... และที่ช้ัน 

5 ของตัวปราสาทยังมีจุดชมวิวที่มองไปเห็นทะเลเกนไกอิ ที่มองเร่ือยไปเห็นวิวของมาสุอุรากาตะ ... หากจะขึ้ นไปที่หอคอย

ของปราสาทกต้็องเดินผ่านบันไดหินหรือท่านสามารถใช้ลิฟท์ขึ้นไปกไ็ด้ ... อสิระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของปราสาทแห่งน้ี

อย่างไม่รู้ลืมเลยทีเดียว ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าช้ันนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, 

กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลิน

เพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอธัยาศัยอย่างจุใจ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : Karatsu Royal Hotel หรือเทียบเท่า 

          
      Yutoku Inari Shrine                  Karatsu Castle                 Imari Ceramic                     Mirinoa Outlet 
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^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

 
วนัทีส่าม  ตลาดเชา้โยบุโกะ – เมืองอิมาริ – หมู่บา้นโบราณเซรามิค – ฟุกุโอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟุ – มารีนโนะเอะ ซิต้ี เอาทเ์ลท 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ตลาดเชา้โยบุโกะ” ตลาดสดที่ขายอาหารทะเลหลากหลายชนิด ... เพราะเมืองโยบุโกะเป็นเมืองท่าเรือที่

อยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดซากะขึ้นชื่อในเร่ืองของ “ปลาหมึกใส” เน้ือปลาหมึกจะใสมากจนสามารถมองเห็นฝั่งตรงกัน

ข้ามได้อย่างชัดเจน ... หากท่านใดได้ลองชิมซาชิมิปลาหมึกท่านจะได้รสสมัผัสที่มีรสหวาน กรุบกรอบละลายในปากเลยทีเดียว 

... อสิระให้ท่านได้เดินชมหรือแวะชิมอาหารทะเลสดๆ ในตลาดตามอัธยาศัย  ... จากน้ันนําท่านสู่เมือง “อิมาริ” เขตเมือง

เลก็ที่มีช่ือเสียงเร่ือง “หมู่บา้นโบราณเซรามิคอิมาริ” ที่ผลิตขึ้นในจังหวัดซากะ ... ช่ือเสียงของเคร่ืองลายครามอิมาริมีที่มา

จากท่าเรือในการขนย้ายที่ท่าเรืออิมาริ และรู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่ือของเคร่ืองป้ันอาริตะ ตามช่ือสถานที่ต้นกาํเนิดที่ได้

ผลิตขึ้นน่ันเอง ... ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นในเมืองโบราณที่สงบร่มเยน็ และให้ท่านได้เลือกหาเคร่ืองป้ันลายครามเป็นของที่

ระลึกฝากคนที่คุณรัก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะ

หลงใหลเสน่ห์ของเมืองน้ีที่แม้จะเตม็ไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่กแ็ฝงกล่ินอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ 

แห่งน้ีจึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซ่ึงเล่ืองช่ือจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA 

Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ... ขณะที่สหประชาชาติทาํนายว่าเมืองน้ีเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 

2 ของโลกรองจากลาสเวกสั ... เพ่ือนาํท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจา้ดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของจังหวัดฟุ

กุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพ่ือการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ... ใน

ฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบว๊ยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสน

ร่ืนรมย์ ... อสิระให้ท่านได้ “ชมและซ้ือ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้า

วัด ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “มารีนโนะเอะ ซิต้ี เอาทเ์ลท” แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ตั้งอยู่ริมทะเล 

... มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกช้ือมากว่า 170 ร้านค้าทั้งสินค้า แบนด์เนม ของที่ระลึก รองเท้า เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ ทั้งยี่ห้อใน

ประเทศและต่างประเทศ อาทิ Coach, Bvlgari, Matsumoto Kiyoshi, Cross, Bobson, Sanrio   

**เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ** 

ทีพ่กั : Fukuoka Hotel AZ Wajiro หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่  ฟุกุโอกะ - อิสระท่องเทีย่ว & ชอ้ปป้ิงจุใจเต็มวนั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกท่องเที่ยวหรือชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของเมืองฟุกุโอกะ โดยการนัง่รถไฟตะลุย 

(ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถน่ังรถไฟ JR หรือ JR เพ่ือเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไม่ว่าจะเป็น 

“คะแนลซิต้ี” อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไว้ในที่เดียวของเมืองฟุกุโอกะ ทั้งโรงหนัง, 

game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ญ่ีปุ่นแท้และแบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน และ

ร้านอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท บนชั้น 5 มี Ramen Stadium เป็นอกีแหล่งที่มีฮากะตะราเมนให้ลองชิม 
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“เทนจิน ชอ้ปป้ิงมอลล”์ ย่านช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซ

ตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย ... อีกทั้งร้านค้ารถเขน็ หรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยม

ของชาวญ่ีปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เลก็ ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวคํ่าจนถึง ตี 2  

“JR Hakata City” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองฮากาตะ ศูนย์รวมร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าช้ันนํา 

“Hakata Hankyu” และแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ “Amy Plaza Hakata” ... อยู่ติดกับสถานีรถไฟ “Hakata 

Station” สถานีรถไฟขนาดใหญ่ และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภมิูภาคคิวชู 

Hawk Town ศูนย์รวมความบังเทิงขนาดใหญ่ริมอ่าวฟุกุโอกะ พร้ังพร้อมทั้ง โรงแรม สเตเดียม โนงภาพยนตร์ สนาม 

บาสบอล ฮอลล์จัดคอนเสริต์ มากกว่า 100 ร้าน บนพ้ืนที่ 4 ช้ัน รวม 81,000 ตารางเมตร สวนสนุก Namco Wonder 

Park ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภมิูภาค คิวชู Takanuyu สปาพร้อมบ่อนํ้าแร่สไตล์ญ่ีปุ่น พลาดไม่ได้กับ Dessert Forest 

ศูนย์รวมของหวาน แห่งแรกของญ่ีปุ่น และฟุกุโอกะ สาํหรับท่านที่ช่ืนชอบขนมเค้ก และของหวาน 

“ฟุกุโอกะ ทาวเวอร”์ อาคารริมทะเลที่มีความสูงทั้งสิ้ น 234 เมตร โดยมองจากภายนอกจะเป็นแผ่นกระจําซ่ึงใช้ถึงจํานวน 

8,000 แผ่น จัดตกแต่งเป็นรูปสามเหล่ียม มองดูเหมือนยอดแหลมตระหง่าน 

“มารีล เวิลด”์ (Marine World) พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าที่ตั้ งอยู่ริมทะเลในจังหวัดฟุกุโอกะด้วยความใหญ่ถึง 350 แทงค์ 

และรวมสัตว์ทะเลอกีกว่า 20,000 ตัว ให้ท่านจะได้ชมความน่ารักของ “ปลาวาฬ” และสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด หรือจะชมโชว์ 

“สิงโตทะเล” ที่จะมาแสดงความน่ารัก แสนรู้ตามธรรมชาติ ให้ความประทับใจกบัผู้ที่เข้ามาชม 

***เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั : Fukuoka Hotel AZ Wajiro หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีห่า้  สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู”  

11.35  เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเทีย่วบิน TG 649 

14.55  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ / เดก็ (2-12 ปี)                                      ทา่นละ 29,900 บาท 

พักเด่ียวชาํระเพ่ิม                                               ทา่นละ 6,000 บาท 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (Joinland) ลดทั้งเดก็และผู้ใหญ่ -10,000 บาท 
 

 ราคาทวัรโ์ปรโมชัน่จะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 30 ท่านข้ึนไป ในกรณีไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา หรือเลือ่นวนัเดินทาง 
 

 การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละ

ประเทศหากไม่ไดร้บัการอนุญาติใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 รบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 20 วนั 
 

 กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

เงือ่นไขการช าระเงิน  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
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การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
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8. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 

11.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 

 


