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CODE                                                                                                                                                                  

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้ง2ท่ำน 

ผูใ้หญ่พกักบัเดก็ 
หอ้งละ2ท่ำน 

 ผูใ้หญ่2ท่ำน 
เดก็ 1ท่ำน( 2-12ปี) 

 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำรก  
ไมเ่กนิ2ปี 

JKP01 16 - 21 มกรำคม 2561 43,900.- 41,900.- 39,900.- 10, 500.- 10, 000.- 
JKP02 23 - 28 มกรำคม 2561 43,900.- 41,900.- 39,900.- 10, 500.- 10, 000.- 
JKP03 30 มกรำคม - 4 กุมภำพนัธ ์ 43,900.- 41,900.- 39,900.- 10, 500.- 10, 000.- 
JKP04 6 - 11 กุมภำพนัธ ์2561 43,900.- 41,900.- 39,900.- 10, 500.- 10, 000.- 
JKP05 13 - 18 กุมภำพนัธ ์2561 43,900.- 41,900.- 39,900.- 10, 500.- 10, 000.- 
JKP06 20 - 25 กุมภำพนัธ ์2561 43,900.- 41,900.- 39,900.- 10, 500.- 10, 000.- 
JKP07 27 กุมภำพนัธ ์- 4 มนีำคม 2561 43,900.- 41,900.- 39,900.- 10, 500.- 10, 000.- 
JKP08 6 - 11 มนีำคม 2561 43,900.- 41,900.- 39,900.- 10, 500.- 10, 000.- 
JKP09 13 - 18 มนีำคม 2561 44,900.- 42,900.- 40,900.- 10, 500.- 12, 000.- 
JKP10 20 - 25 มนีำคม 2561 44,900.- 42,900.- 40,900.- 10, 500.- 12, 000.- 
JKP11 27 มนีำคม - 1 เมษำยน 2561 46,900.- 44,900.- 42,900.- 10, 500.- 12, 000.- 
JKP12 3 - 8 เมษำยน 2561 46,900.- 44,900.- 42,900.- 10, 500.- 14, 000.- 

*ราคาเดก็คืออายุ 2-12 ปี** 
ก าหนดการเดินทาง  
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วนัแรก วนัแรก           สสนำมบนินำมบนิสวุรรณภูมิสวุรรณภูมิ  ––  สนำมบนิสนำมบนิฟุกุโอกะฟุกุโอกะ  
22.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนินำนำชำตสิวุรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์D  
  สำยกำรบนิ THAI AIRWAY’S (TG) เจำ้หน้ำทีข่อง บรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำม 
  สะดวกในกำรขึน้เครื่อง (ไกดท์วัรแ์นะน ำกำรเดนิทำง) 
 
 

วนัทีส่องวนัทีส่อง    สนำมบนิฟุกุโอกะสนำมบนิฟุกุโอกะ  --  ศำลเจำ้ดำไซฟุ ศำลเจำ้ดำไซฟุ ––    หมู่บำ้นยฟููอนิ หมู่บำ้นยฟููอนิ ––  เบปปุเบปปุ--  คำมำโดะ จโิกกุคำมำโดะ จโิกกุ  --  ชมโรงผลติชมโรงผลติ  
    น ้ำแร่ยุโนะฮำนะน ้ำแร่ยุโนะฮำนะ  --  โรงแรมออนเซน โรงแรมออนเซน                                                                                                                                                                           ((LL//DD)) 
01.00 น.  ออกเดนิทำงสู ่สนำมบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  THAI AIRWAY’S (TG)  เทีย่วบนิ  
  ที ่(TG 648)  
08.00 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำประเทศไทย 2 ช.ม.)  หลงัผ่ำน 
  พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร รบักระเป๋ำและท ำภำระกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้...  ส าคญั!!!  
  ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า 
  ฝืนจะมีโทษจบัและปรบั 
   น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ศาลเจ้าดาไซฟ ุ(Dazaifu Tenmangu Shrine) วดัชนิโตเก่ำแก่และมชีื่อเสยีงทีส่ดุ ข อ ง

 จงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจำ้แห่งควำมรู ้จงึมนีกัเรยีนนิสติ นกัศกึษำมำกรำบไหวข้อ พร เพื่อกำรศึกษำ
 ไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดใูบไมผ้ลภิำยในวดัมตีน้บ๊วยนำนำพนัธม์ำกกว่ำ 6,000 ตน้ เจริญเติบโตอย่ำงหนำแน่น
 ทัว่บรเิวณวดั ใหบ้รรยำกำศทีแ่สนรื่นรมย ์ดำ้นหน้ำศำลเจำ้ม ีรปูหล่อววั เทพเจ้า นอนเฝ้ำอยู่บนแท่นดว้ยควำม
 เชื่อทีว่่ำ ถำ้ลบูหวัววัแลว้จะมปัีญญำดแีละมสีขุภำพแขง็แรง  ใครต่อใครจงึพำกนัลบูหวัววัตวันี้ดว้ยควำมเอน็ดู  

 
 
 
 
 
 
 
 
  น ำท่ำนสู ่น ำท่ำนสู ่““หมู่บำ้นยฟููอนิหมู่บำ้นยฟููอนิ””  ((YYuuffuuiinn  VViillllaaggee))  เป็นตน้แบบของหมู่บำ้น เป็นตน้แบบของหมู่บำ้น OOTTOOPP  ของประเทศญี่ปุ่ น และเมอืงนี้มีของประเทศญี่ปุ่ น และเมอืงนี้มีชื่อเสยีง อกีชื่อเสยีง อกี

อย่ำงในเรื่องของน ้ำพุรอ้น ภำยในเมอืงมทีะเลสำบ อย่ำงในเรื่องของน ้ำพุรอ้น ภำยในเมอืงมทีะเลสำบ LLaakkee  KKiinnrriinn    ทะเลสำบแห่งนี้ทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงำมอกีทะเลสำบแห่งนี้ทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงำมอกี
แห่งหนึ่งของหมู่บ้ำนยูฟูอิน หมู่บ้ำนยูฟูอินประกอบไปด้วยร้ำนค้ำขำยของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก แห่งหนึ่งของหมู่บ้ำนยูฟูอิน หมู่บ้ำนยูฟูอินประกอบไปด้วยร้ำนค้ำขำยของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก 
HHaannddmmaaddee  น่ำรกัๆ มำกมำยและยงัน่ำรกัๆ มำกมำยและยงัมขีนมขึน้ชื่ออย่ำง "โครอ็กเกะ" (มนัชุบเกลด็ขนมปังทอด) โดยตวัเมอืงยุฟุอนินัน้มขีนมขึน้ชื่ออย่ำง "โครอ็กเกะ" (มนัชุบเกลด็ขนมปังทอด) โดยตวัเมอืงยุฟุอนินัน้
ตัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติในหุบเขำสเีขยีวอนังดงำม ปัจจุบนัเมอืงยุฟุอนิได้กลำยเป็นเมืองแห่งกำรท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติในหุบเขำสเีขยีวอนังดงำม ปัจจุบนัเมอืงยุฟุอนิได้กลำยเป็นเมืองแห่งกำรท่องเที่ยวซึ่งเป็น
จุดหมำยปลำยทำงยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำเยอืนจุดหมำยปลำยทำงยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมำเยอืน  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 
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  จำกนัน่น ำท่ำนเดนิทำงสู ่“เมืองเบปปุ” (Beppu) ตัง้อยู่บนชำยฝัง่ทะเลตะวนัออกของเกำะควิชูเป็นเมอืงแห่งบ่อน ้ำแร่ที่

เป็นบ่อโคลน จดัเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น ้ำแร่มำกทีส่ดุนกัท่องเทีย่วสำมำรถลองแช่น ้ำแร่หลำยหลำกชนิดได้ น ำท่ำนเดนิทำง
สู ่บ่อน ้าพรุอ้น (JigokuMeguri) หรอืบ่อน ้ำพุรอ้นขุมนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้ำพุรอ้นธรรมชำตทิีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจำกกำร
ระเบดิของภูเขำไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธำตุทีเ่ขม้ขน้ เช่น ก ำมะถนั แร่เหลก็ โซเดยีม คำรบ์อเนต เรเดยีม เป็นต้น และ
รอ้นเกนิกว่ำจะลงไปอำบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ กต็ัง้ชื่อใหน่้ำกลวัตำมลกัษณะภำยนอกทีเ่หน็กนั น ำท่ำนชม   คามาโดะ จิ
โกก ุ(Kamado Jigoku) หรอื “นรกกระทะทองแดง (Oven Hell หรอื Cooking Pot Hell)” เป็น 1 ใน 8 Jigoku Meguri 
ทวัรบ์่อน ้ำพุรอ้นในเมอืงเบปปุ ทีไ่ดช้ื่อน้ี เน่ืองจำกในอดตี เป็นสถำนทีท่ีใ่ชใ้นกำรปรุงอำหำรนัน่เอง ยกัษ์ทีย่นือยู่บนหมอ้
ปรุงอำหำรนี้จงึเป็นสญัลกัษณ์ของทีน่ี่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกนัน่เดินทำงสู่ Myoban Yunosato เรำจะพบกับกระท่อมที่ท ำจำกฟำงแห้งซึ่งเป็นแหล่งผลิตยุโนะฮานะ 

(Yunohana-flowers of the hot spring) หรอืผลกึน ้ำแร่ธรรมชำตทิีส่กดัไดม้ำจำกน ้ำพุรอ้นในบรเิวณนี้ดว้ยวธิกีำรผลติ
แบบโบรำณดัง้เดมิสบืทอดมำตัง้แต่สมยัเอโดะ มคีุณสมบตัใินกำรท ำควำมสะอำด แอนตีแ้บคทเีรยี ใชเ้ป็นเกลอืส ำหรบัใส่
อ่ำงน ้ำ และเป็นสว่นผสมของเครื่องส ำอำง สบู่และโลชัน่ เรยีกไดว้่ำเป็น Take home hot spring เลย เพรำะซือ้เกลด็ผงนี้
กลบัไปแช่น ้ำในอ่ำงทีบ่ำ้นกร็ูส้กึเหมอืนแช่ออนเซน็ในธรรมชำตยิงัไงยงังัน้ 

 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Hotel Fugetsu Hammond หรอืเทียบเท่า  
ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 
 หลงัอำหำรใหท้่ำนได ้แช่น ้าแร ่(ออนเซน็) เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยลำ้ จะท ำใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณ

สวยงำม (แช่ครัง้ละประมำณ 20 นำท ีไม่ควรเกนิ 1 ชัว่โมง)  
 
 
 
 
 
 
     
 

ภาพจ าลองบรรยากาศทีพั่กเทา่นัน้ 
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วนัทีส่ำม  วนัทีส่ำม    ฟำรม์สตอเบอรี ่ฟำรม์สตอเบอรี ่--    ศำลเจำ้ยโูทคุอนิำร ิศำลเจำ้ยโูทคุอนิำร ิ--  สวนมฟูิเนะ  สวนมฟูิเนะ  --  ฟุกุโอกะ ฟุกุโอกะ --  โรงแรมโรงแรม                                                                                        ((BB//LL//--))                                                                                                                                  
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 
จำกนัน้ เดนิทำงสู่ฟารม์สตอเบอร่ีฟารม์สตอเบอร่ี  ดว้ยกจิกรรมทีคุ่ณสำมำรถตะลุยชมิสตอเบอรีไ่ดไ้มจ่ ำกดั รบัประทำนกนัใหอ้ิม่ภำยในเวลำ 30 

นำท!ี สตอเบอรทีีน่ี่ปลูกแบบอนิทรยี์ ไรส้ำรเคม ีชมิไดเ้ตมิทีอ่ย่ำงสบำยใจ! สตอเบอรีท่ีน่ี่ปลูกท่ำมกลำงธรรมชำตทิีอุ่ดม
สมบรูณ์ สง่ผลใหส้ตอเบอรีม่รีสชำตอิมเปรีย้วอมหวำน อร่อยทีส่ดุ! 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 
 เดนิทำงสูศ่าลเจ้ายูโทคอิุนาริ(Yutoku Inari Shrine) ดำ้นบนของตวัศำลเจำ้ กเ็ป็นจุดชมววิทีส่วยงำมอกีจุดหนึ่ง ส่วน

หน้ำศำลเจำ้กย็งัมสีะพำนสแีดงคู่กบัแม่น ้ำสำยเลก็ๆเป็นจุดถ่ำยภำพทีส่วยงำมเลยทเีดยีว ศำลเจำ้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของ
เทพเจำ้ศกัดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชำชนต่ำงนิยมไปสกักำระขอพรเกีย่วกบักำรเกบ็เกีย่ว ควำมส ำเรจ็ดำ้นธุรกจิ และควำมปลอดภยั  

  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ซำกะ ชมสวนมิฟูเนะยามะ ราคเุอน(Mifune-yama Rakuen) เป็นสวนจดัแต่งขนำดใหญ่ มพีืน้ทีถ่งึ 
150,000 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่ตนีเขำ Mifune(เขำลกูนี้สงู 210 เมตร) ซึง่เคยเป็นบรเิวณทีต่ัง้คฤหำสต์ส่วนตวัของขุนนำงซึ
เกโยช ินำเบะซมึะ(Shigeyoshi Nabeshima) ภำยในสวนมกีำรจดัตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำมหมุนเวยีนกนัตลอดทัง้ปี จงึ
สำมำรถเข้ำชมได้ทุกฤดู ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวนก็จะเต็มไปด้วยควำมสดใสของดอกไม้ในหลำยๆจุด ในช่วงเดือน
มนีำคม-เมษำยน มดีอกซำกุระใหช้ม  

 
 
 
 
 
 
 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั ณ โรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรอืเทียบเท่า  

วนัทีส่ี่วนัทีส่ ี่      ฟุกุโอกะฟุกุโอกะ  --  อสิระชอ้ปป้ิงอสิระชอ้ปป้ิง  ย่ำนเทนจนิและหำ้งสรรพสนิคำ้คำแนลซติี้ย่ำนเทนจนิและหำ้งสรรพสนิคำ้คำแนลซติี้                    ((BB//--//--))      
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 
 (อสิระไม่มรีถรบัสง่ในบรเิวณ ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยกำรเดนิทำง)    

“คะแนลซติี”้ แหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ของเมอืงฟุกุโอกะ ทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยโรงภำพยนตรก์ว่ำ 13 โรง สวนสนุกธมี
ปำรค์ขนำดใหญ่และทนัสมยั รำ้นคำ้มำกมำยกว่ำรอ้ยรำ้น อำท ิH&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, รำ้น 100 เยน  เป็น
ต้น อิสระให้ท่ำนได้เลือก “ชมและซื้อ” สนิค้ำมำกมำยในรำคำที่น่ำพอใจตำมอธัยำศยั และบนชัน้ 5 ม ีRamen 
Stadium ใหท้่ำนไดเ้ลอืกชมิ เลอืกทำนรำเมง็สตูรต่ำงๆ ตำมแบบฉบบัทีช่อบไดต้ำมอธัยำศยั  
ช่วงค ่ำคนื รำ้นคำ้รถเขน็หรอื “ยะไต”รำ้นอำหำรรมิทำงรำคำย่อมเยำเป็นทีน่ิยมของชำวญี่ปุ่ น ทัง้รำ้นรำเมน หรอืรำ้น
สำเก เลก็ ๆ ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ หวัค ่ำจนถงึ ต ี2 ซึง่จะมลีกูคำ้แวะเวยีนมำใชบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่อง  ** เพื่อสะดวกใน
การช้อปป้ิงของท่านอิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั**  
 ** ค่ารถไฟไม่ได้รวมอยู่ในรายการทวัร ์** 
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น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั ณ โรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรอืเทียบเท่า  

วนัทีห่ำ้วนัทีห่ำ้              DUTY FREE    --  ลำนสก ีลำนสก ี--  โทสุโทสุ  พรเีมีย่มพรเีมีย่ม  เอำ้ทเ์ลต็ เอำ้ทเ์ลต็ --  โรงแรม โรงแรม                                           ((BB//--//DD))  
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 
  น ำท่ำนอสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้เครื่องส ำอำงค์ อำหำรเสรมิ เครื่องประดบัคุณภำพดทีีร่ำ้นคำ้ปลอดภำษี DUTY FREE STAR 

SHOP อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั ท่ำนเดนิทำงสู่ลำนสก ีบรเิวณลำนสกมีพีืน้ทีท่ ัง้ส ำหรบัผูเ้ริม่ต้นเล่นสกใีนระยะ 
500 เมตรแรกจะมคีวำมลำดชนัต ่ำ และไต่ระดบัขึน้ไปเรื่อยๆ รวมถงึพื้นที่สวนขนำดใหญ่ส ำหรบัเดก็เลก็ รวมค่าเล่น
กระดานเลื่อน หรอืเรยีนรูก้ำรเล่นสกขี ัน้ตน้ หรอืเล่นหมิะ (ไม่รวมค่ำอุปกรณ์กำรเล่นสก)ี  

 อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
 โทซุพรีเม่ียมเอ้าทเ์ลต็ Tosu Premium Outlets  เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอำ้ทเ์ลต็ขนำดใหญ่ มรีำ้นคำ้ของแบรนดช์ัน้น ำและ

แบรนดท์อ้งถิน่มำกกว่ำ 150 รำ้น เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 
Balance, Samsonite และอื่นๆอกีมำกมำยมำทีน่ี่สำมำรถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้ำย และเดก็เลก็ ไม่ว่ำจะเป็นเสือ้ผำ้ 
รองเทำ้ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค ์โดยแต่ละรำ้นกจ็ะมโีปรโมชัน่ส่วนลดมำกมำย 

 
 
 
 
 
 
ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (7)    
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั ณ โรงแรม Karatsu Royal Hotel หรอืเทียบเท่า 
 หลงัอำหำรใหท้่ำนได ้แช่น ้าแร ่(ออนเซน็) เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยลำ้ จะท ำใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณ

สวยงำม (แช่ครัง้ละประมำณ 20 นำท ีไม่ควรเกนิ 1 ชัว่โมง)  

วนัที่วนัที่หหกก              สนำมบนิสนำมบนิฟุกุโอกะฟุกุโอกะ  ––  ประเทศไทยประเทศไทย               ((BB//--//--))  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ฟุกุโอกะเพื่อผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อนิและรบับตัรโดยสำร 
1111..4040  น.น.  ออกเดนิทำงจออกเดนิทำงจำกสนำมฟุกุโอกะำกสนำมฟุกุโอกะ  โดยสำยกำรบนิ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAY’S (TG) เทีย่วบนิที ่เทีย่วบนิที ่((TTGG664499))  
1155..4400  น.น.  ถงึท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม.ิ.. โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจถงึท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม.ิ.. โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ  

 
ค่ำทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์่ำนละ 4,000 เยน ตลอดกำรเดนิทำง  
  

หมำยเหตุ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่น 
และสำยกำรบนิ (โดยเฉพำะภำษนี ้ำมนั ซึง่มกีำรผนัผวนอยู่ตลอดเวลำ) สภำพทำงกำรเมอืงภยัทำงธรรมชำตแิต่ยงัคงจะ
รกัษำมำตรฐำนกำรบรกิำรและค ำนึงถงึควำมตอ้งกำร ,ควำมปลอดภยัและประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคญั..... 
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อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม  
 ตัว๋เครื่องบินไป – กลบั เส้นทำงที่ระบุในโปรแกรม 

ชัน้ทศันำจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร ์
 โรงแรมทีพ่กัตำมระบุ หรอืเทยีบเท่ำในรำคำเดยีวกนั 

(หอ้งละ 2 ท่ำน)  
 ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร  
 ค่ำรถ-รบัสง่ น ำเทีย่วตำมรำยกำรพรอ้มคนขบัทีช่ ำนำญเสน้ทำง 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำมทีร่ะบุในรำยกำร  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 

1,000,000.- (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ 
 หัวหน้ำทัวร์ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร

เดนิทำง 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม         
 ค่ำทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ท่ำนละ 4,000 เยน 

ตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำ

เครื่องดื่มในหอ้งพกั  
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่ส ัง่พิเศษในร้ำนอำหำร 

นอกเหนือจำกทีบ่รษิทัจดัให ้ในรำยกำรทวัร ์
 ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต์ / ภำษีหกั ณ ที่

จ่ำย 3 เปอรเ์ซน็ต ์
 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหน้ำ 15 

วนั ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน ซึง่
ในกรณีนี้  ทำงบริษัทฯ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำ
ตอ้งกำร 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดบำง
ประกำรในทวัร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็นสุดวิสยั จนไม่อำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหำยสญูเสยี
หรือได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของ
หวัหน้ำทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำรเช่น กำรนัดหยุด
งำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 

3. เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำก
ท่ำนสละสิทธิก์ำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยนัจำก
บรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แต่อย่ำงไรก็
ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำต ิ
ฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำง
เป็นส ำคญั และ บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้ำ เมืองห้ำมผู้ เดินทำงเนื่ องจำกมีสิ่งผิด
กฎหมำยหรือสิง่ของห้ำมน ำเข้ำประเทศ หรือ เอกสำร
เดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อม
เสยี หรอื ด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคนเขำ้เมอืง
พจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทั ฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนไดไ้ม่ว่ำ
ทัง้หมดหรอืบำงสว่น  ทัง้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณี
ที่กองตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำ
เมอืงให้กบัชำวต่ำงชำติ หรอื คนต่ำงด้ำวที่พ ำพกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

5. มคัคุเทศก์ พนักงำน  และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิ ์
ในกำรให้ค ำสญัญำใดๆทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจำกมี
เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษิทัฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

6. เมื่อท่ำนได้ช ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิัทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบั
ในเงื่อนไขต่ำงๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณำจองล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง พร้อมช าระงวด
แรก 20,000  บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทนัทกี่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 
มฉิะนัน้จะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ

กรณี ยกเลกิกำรเดนิทำง 
 แจง้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 45 วนัก่อนเดนิทำง คนืเงนิ

มดัจ ำทัง้หมด 
 แจง้ล่วงหน้ำ 31 – 44 วนัก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำมดั

จ ำตัว๋ท่ำนละ 10,000 บำท  
 แจ้งล่วงหน้ำ 16 - 30 วนัก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำ

ด ำเนินกำรต่ำงๆ รวมท่ำนละ 20,000 บำท 
 แจ้งล่วงหน้ำ 1- 15 วันก่อนกำรเดินทำง หักค่ำ

ด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดนิทำง ,ถูกปฏเิสธกำร

เขำ้เมอืง จะไม่มีการคืนเงินทัง้หมด 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมี
ใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง ทำงบรษิัทฯ จะ
ท ำกำรเลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่
ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋และอื่นๆท่ำนละ 

10,000 บำท  
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เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จำกกำรทีร่ฐับำลญีปุ่่ น ประกำศยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1กรกฎำคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขำ้ประเทศไดน้ัน้ จะต้อง
ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงก่อนจงึจะสำมำรถเขำ้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่ำกบัทำงสถำนทตูฯ)  
ทำงเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงจะสอบถำมถงึวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสำรทีน่ ำมำ เช่น ตัว๋เครื่องบนิขำกลบั 
หรอือื่นๆ สำหรบัรำยละเอยีดของเอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำไดแ้ก่ 

(1) ตัว๋เครื่องบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น  
(2) สิง่ทีย่นืยนัว่ำท่ำนสำมำรถรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ำนักในประเทศ  ญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็น
ตน้) (3) ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิต่อในระหว่ำงทีพ่ำนกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ)  
(4) ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น  
คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น   (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซี่ำ) 
1. หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่อย่ำงน้อย 6  เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมำย แลเขำ้ขำ่ยคุณสมบตักิำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกนิ 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิกำรถูกส่งตวักลบัจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ให้เขำ้ประเทศ และไม่เขำ้ข่ำย
คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 


