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เที่ยวตอนใตญ้ี่ปุ่น สมัผสัความงดงามของธรรมชาติ 

ล่องเรอืสัมผสับรรยากาศวิถชีีวิตรอบแม่นํา้ยานากาว่า  

ต่ืนตา ต่ืนใจกบัอุโมงคด์อกวิสทีเรยี 

ชอ้ปป้ิงจุใจใจกลางเมืองฟุคุโอกะ 

 ล้ิมรสชาติอาหาร

ญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม 

24 – 28 เมษายน 2562 

ราคา 39,900.- 

                

 TG 648  BKK-FUK  00.50–08.00  

  TG 649  FUK-BKK 11.35–14.55 
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21.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ  

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ      

2 
สนามบินฟุกุโอกะ – คาวาจิฟูจิการเ์ดน้  - สะพานคนัมอน 

ตลาดปลาคาราโตะ – โมจิโกะ ทาวน ์– โคคุระ 
 

  

STATION KOKURA HOTEL  

หรือเทียบเทา่ 

3 โคคุระ– เฮา้ส ์เทน บอซ – ซาเซโบะ 
 

- - 
NIKKO HUISTENBOSCH HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

4 ซาเซโบะ–ล่องเรือยานากาว่า –ศาลเจา้ดาไซฟุ -ชอ้ปป้ิงเท็นจิน– ฟุกุโอกะ 
  

- 
BIENTOS TOSU HOTEL หรือ

เทียบเทา่ 

5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 
   

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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00.50 ออกเดนิทางสู่ สนามบินฟกุโุอกะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 

08.00 ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย)  

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเขา้ชม คาวาชิ ฟูจิ การเ์ด้น สวนดอกไมท้ีม่ ีอโุมงคด์อกวิสทีเรีย เป็นพชืทีเ่ตบิโต

ทัว่ญี่ปุ่ น เปิดใหเ้ขา้ชมแค่ช่วงฤดูใบไมผ้ล ิทีด่อกวสิทเีรยีบานและช่วงใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดูใบไมร้่วง

เท่านัน้ สวนนี้มดีอกวสิทเีรยีอยู่ประมาณ 150 ต้น 22 สายพนัธุแ์ต่ละสายพนัธุก์ม็อียู่หลากหลายส ี

และไมเ่พยีงแค่สสีนัทีส่วยงามเท่านัน้แต่ดอกวสิทเีรยียงัมกีลิน่หอมอกีดว้ย โดยอุโมงดอกวสิทเีรยีนัน้

มคีวามยาวกว่า 220 เมตร อกีทัง้ คาวาช ิฟูจ ิการเ์ดน้ ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท า ละครเรื่องกลกิโมโน 

อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บความงดงามของซุ้มดอกไม้ที่รายล้อมตวัท่านตามอธัยาศยั (ขึ้นอยู่กบั

สภาพอากาศ) 

น าท่านเดนิทางขา้ม สะพานคนัมอน ( Kanmon Bridge ) เป็นสะพานทีเ่ชื่อมต่อระหว่างเกาะควิช ู
และเกาะฮอนช ูสรา้งเสรจ็เมื่อปี ค.ศ.1973  มคีวายยาว 1068 เมตร กวา้ง 712 เมตร และสงูจาก
ระดบัน ้าทะเล 61 เมตร มคีวามพเิศษทีจ่ะเป็นสะพาน 2 ชัน้ โดยทีช่ ัน้บนเป็นทางส าหรบัรถยนตแ์ละ
ชัน้ล่าง จะเป็นทางวิง่ส าหรบัรถไฟ นอกจากนี้สะพานคงัมอนยงัเป็นจดุชมววิทีไ่ดร้บัความนิยม  
จากนกัท่องเทีย่วและเหล่าช่างภาพ ท่านจะสามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของจงัหวดัฟุกุโอะ
กะจากเกาะควิชแูละจงัหวดัยามากุชจิากเกาะฮอนช ูไดใ้นเวลาเดยีวกนั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทางสู่ ตลาดปลาคาราโตะ อยูท่ีเ่มอืงชโิมะโนะเซะก ิเป็นเมอืงตดิทะเลอยูใ่นจงัหวดั ยา
มากูจ ิ เมอืงตดิทะเลทางตอนใตสุ้ดของเกาะฮอนชู ทีต่ลาดปลาแห่งนี้นอกจากจะมขีนาดใหญ่ เปิด
ขายพชืผกั ผลไมแ้ละเนื้อต่างๆทัว่ไปแลว้ เอกลกัษณ์เด่นของทีน่ี่ คอื ปลาปักเป้า เนื่องจากเมอืงนี้
ไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นเมอืงของปลาปักเป้า หากท่านมาตลาดนี้รบัรองว่าไมผ่ดิหวงัแน่นอนเนื่องจากพ่อคา้
แมค่า้จะแล่ปลาใหคุ้ณไดก้นิสดๆเลยทเีดยีว ไมว่่าจะทานในรปูแบบเป็นซุชหิรอืแบบสุกก็ไดเ้ช่นกนั 
ส าหรบัปลาปักเป้าทีน่ี่ไมต่อ้งกลวัจะมพีษิ เพราะคนแล่ไดร้บัการฝึกฝนและมใีบอนุญาต 

 น าท่านสู่ JR MOJIKO หรอื “MOJIKO RETRO TOWN” จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะควิชูและเกาะ

ใหญ่ฮอนช ูเนื่องดว้ยเป็นเมอืงท่าตดิรมิทะเล อากาศด ีจงึเป็นสถานทีท่ีผู่ค้นนิยมมาพกัผ่อน รวมถงึ

บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ แมแ้ต่อลัเบริต์ ไอสไตน์ กเ็คยเดนิทางมาพกัผ่อน ในอดตีโมจโิกะเป็นท่าเรอื

การค้าขนาดใหญ่ที่ใช้ติดต่อค้าขายกบัชาวต่างชาติ อาคารบ้านเรอืนจงึดูทนัสมยัเป็นแบบสไตล์

ยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมพรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจสถานีรถไฟซึง่ภายในยงัคงกลิน่อายและส

DAY 2 สนามบินฟุกโุอกะ – คาวาจิฟูจิการเ์ด้น  -สะพานคนัมอน- ตลาดปลาคาราโตะ – โมจิโกะ 
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ถาปัตกรรมแบบยอ้นยุคไว้เป็นอย่างด ีรวมถงึเจา้หน้าทีส่ถานีทีย่งัคงสวมใส่เครื่องแบบเก่า รวมถงึ

อาคารรว่มสมยัต่างๆทีอ่ดตีเคยเป็นทีท่ าการของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1988 ทัง้นี้

ปัจจบุนัอาคารหลายหลงัรวมทัง้สถานีรถไฟ ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานทีส่ าคญัอกีแห่ง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าที่พกับรเิวณ โคคุระ ณ STATION KOKURA HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 
 

 

 

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ซาเซโบะ เมอืงตากอากาศรมิทะเลทีม่ชีื่อเสยีงมากแห่งหนึ่งเดนิทางสู่ เฮ้าส ์เทน 

บอซ เต็มอิม่ ! กบัวนัพกัผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสคิ HUIS TEN BOSCH เมอืง

ชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดชัท์เชิญท่านสมัผสับรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้าน

ฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่ นที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรมขนานแท้ของชาวดชัท ์

สนุกสนานตื่นเต้นกบัสิง่อ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พพิธิภณัฑ์, โรงภาพยนตรแ์บบซมีเูลชัน่3

มติ ิสวนสนุกแบบตะวนัตกอยา่ง HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน ้าท่วมใหญ่ – ฟ้าฝ่า

ท าไดเ้หมอืนจรงิอย่างน่าทึง่, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ใหท้่านร่วมผจญ

ภยัไปกบัฉากภาพยนตรก์ารต่อสูสุ้ดยิง่ใหญ่นอกอวกาศทีท่่านร่วมเป็นดาราน าแสดงดว้ยขอรบัรอง

ว่าท่านต้องประทบัใจไปอกีนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พรอ้มบนัทกึภาพความ

ประทบัใจกบัทศันียภาพสวยงามเหล่ามวลไมด้อกทีบ่านสะพรัง่อวดสสีนัตลอดทัง้ปี อาท ิทุ่งดอกทวิ

ลปิ, เบญจมาศ, กุหลาบ, กงัหนัลมขนาดยกัษ์ อาคารก่อดว้ยอฐิทีม่สีง่างามเรยีงรายสลบัสเีป็นทวิ

แถวตามอธัยาศยั อสิระใหท้่านสนุกที ่เฮ้าส ์เทน บอซ แบบเตม็อิม่จุใจทัง้วนั!! จากนัน้ท่านสามารถ

เลอืกเดนิเล่นช้อปป้ิงสนิค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (เบเกอรีข่องญี่ปุ่ นนับว่าสุด

ยอดรสเยี่ยม) ชสี, ชอ็คโกแลต็, แยมผลไม ้ผลติภณัฑ์ยอดนิยมสไตล์ดชัท์ และสนิค้าที่ระลกึ

มากมาย เป็นของฝากของขวญัแด่คนทีท่่านรกั ตามอธัยาศยั 

**อาหารกลางวนัและอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั  ซาเซโบะ ณ HOTEL NIKKO HUIS TEN 

BOSCH หรอืเทยีบเท่า 
  

 

DAY 3 โคครุะ– เฮ้าส ์เทน บอซ – ซาเซโบะ 
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เช้า   รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

น าท่านเดนิทางสู่ "เมืองยานากาว่า" ตัง้อยูบ่นปากแมน่ ้าจคิุโกะคะวะ ทีไ่หลลงสู่ทะเลอารอิาเกะ น า

ท่าน ล่องเรือพาย  ชมเมอืงยานากาว่าตามแมน่ ้า ล่องชมเมืองผ่านปราสาทเก่ายานากาว่า สอง

รมิฝัง่ยงัมอีาคารโกดงัสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และผ่อนคลายไปกับ

บรรยากาศอนัสงบของเมอืงและความรม่รืน่ของแมกสองขา้งทาง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจา้ชนิโตอนัเก่าแก่และมชีื่อเสยีงที่สุดของฟุกุโอกะ สรา้งขึน้ในปี

ค.ศ. 905 เพื่ออุทศิแด่ท่านมจิซิาเนะ ซงึาวาระ ศลิปินด้านวรรณคดจีนีและการศกึษา ซึง่ไดร้บัการ

ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมปัิญญา จงึมนีักเรยีนนิสตินักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อ

ความส าเรจ็การศกึษาไมเ่วน้ในแต่ละวนั รปูปัน้ววัหน้าศาลเจา้ เชื่อกนัว่าถา้ลูบตามส่วนต่างๆ เราจะ

มสีุขภาพดทีีบ่รเิวณนัน้ๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบรเิวณหวั ลูบเขากจ็ะมหีวัด ีเรยีนเก่ง ฉลาด และหาก

เดนิอธษิฐานขา้มสะพานแดงทัง้ 3 สะพาน เปรยีบเสมอืนการเดนิผ่านอดตีไปปัจจุบนั และสู่อนาคต

แห่งความส าเรจ็ ที่ส าคญัอกีแห่ง คอื ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจรญิเตบิโตอยู่ทุก

แห่งภายในวดั ท าใหบ้รรยากาศแสนรื่นรมย ์ระหว่างทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสงัเกตุจะมนี ้าเต้า

แขวนอยู่เต็มไปหมด ซึง่เชื่อกนัว่าถ้าเขยีนชื่อเดก็แรกเกดิใส่ลงไปในน ้าเต้าแล้วเทพเจา้จะคุม้ครอง

เดก็ใหป้ลอดภยั อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงกว่า 100 แห่งบรเิวณหน้าวดั หา้มพลาด ขนมอุ

เมะกาเอะ โมจ ิ(โมจใิสบ้๊วย) ซึง่เป็นขนมทีข่ ึน้ชื่อของสถานทีแ่ห่งนี้ 

 น าท่านช้อปป้ิง “เท็นจิน” ย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ

จบัจ่ายซื้อของที่ระลกึอย่างจุใจกบัแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญงิด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม 

เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอื่นๆอกีมากมาย 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ฟกุโุอกะ ณ BIENTOS TOSU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

DAY 4 ซาเซโบะ – ล่องเรือยานากาว่า  – ศาลเจ้าดาซฟ ุ– ช้อปป้ิงเทน็จิน – ฟกุโุอกะ 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

11.35  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 

 14.55  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 
 

*************************************************** 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

24 – 28 เม.ษ. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 

หมายเหตุ 
1. หากมกีารออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้  ตัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทาง และไมส่ามารถท าเรือ่งรบัเงนิ 
    คนืได ้หากท่านมกีารยกเลกิการเดนิทาง , ตัว๋เครือ่งบนิไม่มรีาคาเดก็ และไมส่ามารถอพัเกรดใดๆได้ 
2. หากท่านเลอืกเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกหมายเลขทีน่ัง่บนเครือ่ง  
    เนื่องจากทางสายการบนิจะเป็นผูก้ าหนดโซนทีน่ัง่ของตัว๋กรุป๊ไว้ 

 DAY 5 สนามบินฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 
 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า 
 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 
 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้เช่น เงนิสด หรอื
บตัรเครตดิ 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


