
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

** ชม “บ่อน ำ้แร่จิโคก”ุ บ่อน ้ำแร่ธรรมชำติท่ีมีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน ้ำทะเล 
** ชม “อนุสรณ์สถำน” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อร ำลึกถึงเหตุกำรณ์สงครำมโลกคร้ังท่ี2 ท่ีเมืองนำงำซำกิ 
** นัง่กระเชำ้ข้ึนสู่จุดชมววิ “ภูเขำอนิำซะ” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ควำมสูง 333 เมตร สัญลกัษณ์เมืองนำงำซำกิ 

** ชม “หมู่บ้ำนยูฟูอนิ” หมู่บำ้นหตักรรมและตน้ก ำเนิด OTOP 
** ชมควำมงำมของดอกซำกรุะ ณ “สวนมำอซูิรุ” หรือ ปรำสำทเก่ำฟุคุโอกะ 
** ใหท่้ำนไดผ้อ่นคลำย แช่น ำ้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขำปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริกำรท่ำนดว้ยน ำ้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่ำนละ 1ขวด/วนั 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 28 มนีำคม - 1 เมษำยน 2561 
29 มนีำคม - 2 เมษำยน 2561 

3 - 7 เมษำยน 2561 (วนัจกัรี) 

(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
 

วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบินฟุคุโอกะ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสำรขำออก) เพื่อเตรียมตวัเดินทำง น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำร

เช็คอินของ สำยกำรบินไทย ประตูทำงเขำ้ท่ี 1 เคำน์เตอร์ D 
 

วนัทีส่อง ฟุคุโอกะ - ศำลเจ้ำดำไซฟุ - หมู่บ้ำนยูฟูอนิ - เบปปุ - จิโคกเุมงูริ - ออนเซ็น+ขำปูยกัษ์ไม่อั้น 
00.50 น.  เหินฟ้ำสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648  
  (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง / เวลำทอ้งถ่ินจะเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  



08.00 น.  ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองฟุคุโอกะ น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร ศุลกำกร จำกนั้นเดินทำงสู่ตวั
เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกำะคิวชู เกำะท่ีมีควำมสวยงำมทำงธรรมชำติและสถำนท่ีท่องเท่ียวมำกมำย 
เดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำดำไซฟุ” สร้ำงข้ึนในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นกัปรำชญแ์ละกวเีอกซูงำวำระ มิจิซำเนะ ผู ้
ถูกเนรเทศจำกรำชส ำนกัโตเกียวและเสียชีวติลง จำกนั้นไดเ้กิดเร่ืองร้ำยต่ำงๆข้ึนมำกมำยจนลือกนัวำ่ตน้เหตุเป็น
เพรำะกำรเนรเทศท่ำนอยำ่งไม่เป็นธรรม ต่อมำท่ำนจึงไดรั้บกำรบูชำในฐำนะเทม็มงั เทพแห่งวรรณกรรมและ
วฒันธรรม ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั้นต่ำงพำกนัมุ่งหนำ้มำยงัสะพำนโคง้ของศำลเจำ้เพื่อบนบำนขอใหส้อบ
ผำ่น  
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนยูฟูอนิ (Yufuin Village)” เป็นหมู่บำ้นหตักรรม ตน้ก ำเนิด OTOP ภำยในหมู่บำ้นมี
ร้ำนคำ้ กำรฝีมือมำกมำยชมร้ำนเคร่ืองแกว้ ร้ำนขนมญ่ีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอำดสะอำ้น และเลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกมำกมำย ดำ้นในยงัมี Flora Village เป็นทีมปำร์คสไตลย์โุรป ท่ีตกแต่งไดอ้ยำ่งน่ำรัก และ ลงตวั ไม่วำ่
ท่ำนอยูมุ่มไหนก็สำมำรถถ่ำยรูป ไดว้วิท่ีสวยงำม อีกทั้งสวนของหลงัหมู่บำ้นแห่งน้ี ท่ำนจะเห็นววิทะเลสำบ
ขนำดเล็กท่ีลอ้มดว้ยธรรมชำติทิวเขำอนัสวยงำม นบัวำ่เป็นอีกบรรยำกำศท่ีน่ำบนัทึกภำพเป็นท่ีระลึกดว้ยเช่นกนั 

 เดินทำงสู่เมือง “เบปปุ” แหล่งน ้ำแร่และน ้ำพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกำะคิวชู และมีประสิทธิภำพในกำรรักษำ
โรคไดด้ว้ย น ำท่ำนสู่ “บ่อน ำ้แร่จิโคกุ หรือเรียกว่ำ จิโคกุเมงูริ” บ่อน ้ำแร่ธรรมชำติท่ีมีสีสันตระกำรตำ บำ้งสีแดง 
บำ้งสีเขียว บำ้งเป็นบ่อโคลนเดือดท่ีอดัแน่นดว้ยแร่ธำตุเขม้ขน้ (บ่อที่ท่ำนจะได้ชมคือ บ่อสีฟ้ำ) สวยสดใส 
เหมือนน ้ำทะเล เป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีควำมร้อนสูงถึง 98 องศำเซลเซียส ส่ง
กล่ินแร่อบอวลไปทัว่หุบเขำ มีควนัพวยพุง่ออกมำจำกรอยแยกของหิน ซ่ึงเป็นธรรมชำติท่ีท่ำนจะหำไดท่ี้น่ีท่ี
เดียว 
 พกัที ่HOTEL NEW TSURUTA หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว  
 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมพิเศษ!!ใหท้่ำนไดท้ำนขำปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบ
ไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่ำนจะไดส้ัมผสักบักำรอำบน ้ำแร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผอ่น
คลำยควำมเม่ือยลำ้ กำรอำบน ้ ำแร่ จะท ำให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภำพดี, ผอ่น
คลำยควำมเม่ือยลำ้ และยงัช่วยในระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำยอีกดว้ย 

    
 

วนัทีส่ำม ชมซำกุระและทวิลปิ ณ สวนเปปปุ - โทซุพรีเมีย่ม เอ้ำท์เลต็ - เมืองนำงำซำก ิ- ศำลเจ้ำยูโทคุอนิำริ - 
ย่ำนไชน่ำทำวน์ - น่ังกระเช้ำชมววิภูเขำอนิำซะ 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   



จำกนั้นน ำท่ำน “ชมซำกุระและทวิลปิ ณ สวนเปปปุ” สวนน้ีตั้งอยูใ่จกลำงเมืองเปปปุซ่ึงเป็นสถำนท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจส ำหรับประชำชนเมืองน้ี เม่ือถึงฤดูกำลก็จะไดเ้ห็นดอกซำกุระท่ีบำนสะพร่ังพร้อมกบัดอกทิวลิป 
หลำกหลำยสี ใหทุ้กท่ำนพกัผอ่นและเดินเก็บภำพควำมสวยงำมไดต้ำมอธัยำศยั (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
น ำท่ำนสู่ “โทซุพรีเมี่ยม เอ้ำท์เลต็” เป็นพื้นท่ีชอ้ปป้ิงเอำ้ทเ์ล็ตขนำดใหญ่ มีร้ำนคำ้ของแบรนดช์ั้นน ำและแบรนด์
ทอ้งถ่ินมำกกวำ่ 150 ร้ำน อำทิเช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 
Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมำกมำย สำมำรถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้ำย และเด็กเล็ก ไม่วำ่จะเป็น
เส้ือผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำงค ์โดยแต่ละร้ำนก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมำกมำย 
 รับประทำนอำหำรกลำงวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองนำงำซำก”ิ เมืองเก่ำแก่อนัทรงคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่ำ
ท่ีมีกำรติดต่อคำ้ขำย แลกเปล่ียนอำรยะธรรมต่ำงๆ กบัโลกตะวนัตกซ่ึงมำเผยแผเ่ขำ้สู่ประเทศญ่ีปุ่น 
เดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำยูโทคุอินำริ” สร้ำงข้ึนในปี 1688 เป็นศำลเจำ้นิกำยชินโต ประจ ำตระกูลนำเบะชิมะ ผูป้กครอง
เมืองซำกะ ในสมยัเอโดะ เป็นศำลเจำ้อินำริท่ีใหญ่และส ำคญัเป็นอนัดบั 3 รองมำจำก ศำลเจำ้ฟุชิมิอินำริ และศำล
เจำ้คะซะม่ำอินำริ ซ่ึงศำลเจำ้แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของเทพเจำ้ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชำชนต่ำงนิยมไปสักกำระขอพร
เก่ียวกบักำรเก็บเก่ียว ควำมส ำเร็จดำ้นธุรกิจ และควำมปลอดภยั ดำ้นบนของตวัศำลเจำ้ ก็เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงำม
อีกจุดหน่ึง โดยเฉพำะช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีส้มแดง ส่วนหนำ้ศำลเจำ้ก็ยงัมีสะพำนสีแดงคู่กบั
แม่น ้ำสำยเล็กๆเป็นจุดถ่ำยภำพท่ีสวยงำมเลยทีเดียว น ำท่ำนสู่ “ย่ำนไชน่ำทำวน์ นำงำซำก”ิ (Nagasaki 
Chinatown) เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชำวจีนขนำดใหญ่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ท่ีน่ีเป็นแหล่งชุมชนชำวจีนท่ีอพยพ
มำตั้งรกรำก เขำ้มำคำ้ขำยในประเทศญ่ีปุ่น ตึกรำมบำ้นเรือนส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำรจีน 
ส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ ในชุนชน เช่น ศำลเจำ้ วดั ซุม้ประตู ลว้นถูกสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมจีน ชมบรรยำกำศ
แบบจีนแท ้จำกนั้นน ำท่ำน “น่ังกระเช้ำ” ข้ึนสู่จุดชมววิ “ภูเขำอนิำซะซ่ึงตั้งอยูท่ี่ควำมสูง 333 เมตร เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของจงัหวดันำงำซำกิเมืองท่ีมีประวติัศำสตร์ยำวนำนกบักำรรับอิทธิพลจำกตะวนัตกมำ
ตั้งแต่อดีตกำล โดยเฉพำะทิวทศัน์บริเวณท่ำเรือและอ่ำวนำงำซำกิ บำ้นเรือนตั้งเรียงรำยลดหลัน่กนัไปบนภูมิ
ประเทศซ่ึงเป็นภูเขำ ถือไดว้ำ่เป็นจุดชมววิท่ีสำมำรถมองวิวเมืองนำงำซำกิเมืองท่ีงดงำมทั้งเมือง ทั้งในตอน
กลำงวนัและตอนกลำงคืน 
 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่HOTEL NEW TANDA หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

   
 

วนัทีส่ี่ สวนสันติภำพนำงำซำก+ิพพิธิภัณฑ์ระเบิดปรมำณู - ชมซำกรุะ ณ สวนมำอซูิรุ -  
ห้ำงคำแนลซิตี ้ฮำกำตะ - ย่ำนช้อปป้ิงเทนจิน 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   



จำกนั้นน ำท่ำนระลึกถึงเหตุกำรณ์ในประวศิำสตร์ยงั “สวนสันติภำพนำงำซำก”ิ ถูกจดัสร้ำงข้ึนเพื่อร ำลึกถึง
เหตุกำรณ์ทิ้งระเบิดปรมำณูท่ีช่ือวำ่ Fat man เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม ค.ศ. 1945 ท่ีท ำลำยเกือบทั้งเมืองและยงัฆ่ำ
ส่ิงมีชีวติไปมำกกวำ่ 80,000 คน ในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันเก่ียวกบัสันติภำพมำกมำย โดยท่ีดำ้นหลงัของสวนจะมี
เสำสีด ำท่ีเป็นตวัช้ีต ำแหน่งจุดศูนยก์ลำงของระเบิดปรมำณู และมีรำยช่ือของเหยือ่ในคร้ังนั้นดว้ย และทำง
ตอนบนจะมีพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบักำรทิ้งระเบิดในคร้ังนั้น และน ำท่ำนชม “พพิธิภัณฑ์ระเบิดปรมำณูนำงำซำกิ” 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จดัแสดงและรวบรวมขอ้มูลเหตุกำรณ์ ซำกช้ินส่วนส่ิงของต่ำงๆ โดย
เรียงล ำดบัเหตุกำรณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมำณูลง จนถึงวนิำทีแห่งควำมหำยนะ ซ่ึงมีหลกัฐำนท่ีถูกวดีีโอบนัทึก
ไว ้ภำพถ่ำยอำคำรบำ้นเรือนท่ีพงัยบัเยนิ ภำพผูค้นลม้ตำย หรือผูท่ี้รอดชีวิตแต่ตอ้งทนทุกขท์รมำนจำกสำรกมัต
ภำพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเมด็เลือดขำว) ท่ีค่อยๆคร่ำชีวติผูค้นเหล่ำนั้นไปอีกจ ำนวนมำก  
จำกนั้นชม “สวนมำอซูิรุ” หรือ ปรำสำทเก่ำฟุคุโอกะ ตั้งอยูใ่จกลำงเมืองฟุคุโอกะ เป็นสวนสำรธำรณะ ท่ีคน
เมืองนิยมมำพกัผอ่น เม่ือถึงช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (ประมำณปลำยมีนำ - ตน้เดือนเมษำยน) จะเตม็ไปดว้ยตน้ซำกุระ
นบัหลำยร้อยตน้ ท่ีเบ่งบำนไปดว้ย ดอกซำกุระสีชมพูอ่อนทัว่ทั้งสวน ท ำใหท่ี้น่ีกลำยเป็นจุดชมซำกุระท่ีดีท่ีสุด
จุดหน่ึงของเมืองฟูกุโอกะ จึงดึงดูดคนมำกมำยใหเ้ขำ้เยีย่มชมเดินเล่น หรือปิกนิกกนับนสนำมหญำ้ใตต้น้ซำกุระ
โดยจะนิยมทำนขำ้วกล่องท่ีเรียกวำ่ ฮำนำมิ (Hanami) (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนสู่หำ้ง “คำแนลซิตี ้ฮำกะตะ” เป็นศูนยก์ำรคำ้และควำมบนัเทิงขนำดใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่เป็น "เมืองท่ีอยูใ่นเมือง" ประกอบดว้ยร้ำนคำ้ ร้ำนกำแฟ ภตัตำคำร โรงละคร ศูนย์
เกม โรงภำพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองท่ีไหลผำ่นกลำงศูนยก์ลำงคำ้ ต่อดว้ย “ย่ำนเทนจิน(Tenjin)” 
โดยในบริเวณน้ีจะมีร้ำนรวง ถนนคนเดิน และหำ้งใหญ่ๆมำรวมตวักนัอยูม่ำกมำย มีสินคำ้ใหเ้ลือกซ้ือ
หลำกหลำยชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เส้ือผำ้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เคร่ืองส ำอำงคต่์ำงๆ รวมไปถึงร้ำนอำหำรอีก
มำกมำย  
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พกัที ่CENTRAL HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

   
 

วนัทีห้่ำ   สนำมบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ             
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน “สนำมบินฟุคุโอกะ” เพื่อเดินทำงกลบัสู่เมืองไทย 
11.35 น.  เหินฟ้ำสู่เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 649 
14.55 น.   เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทบัใจเตม็เป่ียม  
 



หมำยเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆท่ีระบุในรำยกำรน้ีอำจมีกำรปรับยำ่น และสถำนท่ีตั้ง ไดต้ำมควำมเหมำะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบริษทัจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเส้นทำงระหวำ่งกำรน ำเท่ียวเป็นส ำคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 
 
 
 

((รับส่วนลด 1,000 บำท)) จำกรำคำเดมิ 44,900.->>เพยีง 43,900.- 
เดนิทำง  29 มนีำคม - 02 เมษำยน 2561 

อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 44,900 บำท >>> 43,900 บำท 
เดก็อำย ุ7-11ปี / มีเตียง  42,900 บำท >>> 41,900 บำท 
เดก็อำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บำท >>> 39,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บำท 

เดก็ทำรก อำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 
 

เดนิทำง  28 มนีำคม - 01 เมษำยน / 3 - 7 เมษำยน 2561 (วนัจกัรี) 

อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 44,900 บำท 
เดก็อำย ุ7-11ปี / มีเตียง  42,900 บำท 
เดก็อำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บำท 

เดก็ทำรก อำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 
 



อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันำจร) 
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ (ค ำนวณ ณ วนัท่ี 4/12/2560) 
o ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
o โรงแรมท่ีพกัตำมระบุไวใ้นรำยกำร หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบติัเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็นพิษระหวำ่งเดินทำง  
o กำรบริกำรของมัคคุเทศก์จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน 
o น ้ำด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่ำนละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
o ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง / ต่อหนำ้เล่มหนงัสือเดินทำง 
o ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสั่งมำในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัจดัให ้ในรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
o ค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใชจ่้ำยกบัเจำ้หนำ้ท่ี) 

 กรุณำแจง้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทำง พร้อมหนำ้พำสชดัเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลงั 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพิ่มเติมตำมควำมพึงพอใจ 
o ค่ำวซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ) 
 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงิน / กำรยกเลกิ 
o กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท 
o ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 31-45 วนัก่อนเดินทำง ยดึมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 21-30 วนัก่อนเดินทำง ยดึมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 11-20 วนัก่อนเดินทำง ยดึเงิน 50% ของรำคำทวัร์ (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 10 วนัก่อนเดินทำง ยดึเงิน 100% ของรำคำทวัร์ (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ทำงบริษทัฯ จะไม่ท ำกำรเก็บเอกสำรจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสำรเป็น ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อำหำรทีไ่ม่สำมำรถทำนได้, ทีน่ั่งทีต้่องกำร, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ำรองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนกำรเดินทำง (เป็นอย่ำงช้ำ) 



 
เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรำคำในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทำงไม่ถึงจ ำนวนท่ีระบุ 
o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเรำทรำบ ณ วนัท่ีส ำรองท่ีนัง่ หำกไม่มีกำรแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกตัว๋เคร่ืองบินดงักล่ำวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวำ่งกำรท่องเท่ียวน้ี หำกท่ำนไม่ใชบ้ริกำรใดๆ ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไมส่ำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได ้ 
o ค่ำบริกำรท่ีท่ำนช ำระกบัทำงบริษทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษทัฯไดช้ ำระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันั้นหำกท่ำนมีเหตุอนัใดท่ีท ำให้ท่ำนไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตำมรำยกำรท่ีระบุไว ้ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได ้ 

o ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นไดป้ระกำศยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรพ ำนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นไดป้ระกำศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หำกผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท ำงำน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่ำ
ตำมปกติ) 

o หำกท่ำนถูกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผดิชอบของบริษทัฯทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด  

o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ไม่วำ่ประเทศใดจนท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้คณะทวัร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดินทำงตำมโปรแกรมท่ีวำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบริษทัฯ จะท ำหนำ้ท่ี
ประสำนงำนและเจำ้หนำ้ท่ีจะท ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท ำหนำ้ท่ีช่วยเหลือเจรจำ แต่อ ำนำจสิทธ์ิขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใชจ้ำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดกำรสูญหำยของ 
สัมภำระระหวำ่งกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยดงักล่ำว  



o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยกำรทวัร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยดึถือ
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคญั 

o เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ แลว้ 
 

 

 


