
 

 

 

 
 

 

 
 
 

               
 
 

** ชม “อนุสรณ์สถาน” ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี2 ท่ีเมืองนางาซากิ 
** นัง่กระเชา้ข้ึนสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ความสูง 333 เมตร สญัลกัษณ์เมืองนางาซากิ 
** ชม “หมู่บ้านยูฟูอนิ” หมู่บา้นหตักรรมและตน้ก าเนิด OTOP 
** ชม “บ่อน ้าแร่จโิคกุ” บ่อน ้าแร่ธรรมชาติท่ีมีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน ้าทะเล 
** สุดอลงัการกบัอุโมงค ์ดอกวสิทีเรีย ท่ีสวนคาวาชิฟูจิ 1ปีมีรอบเดียวเท่านั้น 
** ให้ท่านไดผ้อ่นคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าดื่มทีญ่ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 26 - 30 เมษายน 2562 
     

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ- สนามบินฟุคุโอกะ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสารขาออก) เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง น าท่านผา่นขั้นตอนการ

 เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ท่ี 2 เคาน์เตอร์ C 
 

วนัที่สอง ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองนางาซากิ - สวนสันตภิาพนางาซากิ+พพิธิภณัฑ์ระเบิดปรมาณู - 
ย่านไชน่าทาวน์ - น่ังกระเช้าชมววิภูเขาอินาซะ 

00.50 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648  
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวช ูเกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานท่ี

ท่องเท่ียวมากมาย และน าท่านชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างข้ึนในปี 1591 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่นกัปราชญแ์ละกวี
เอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผูถ้กูเนรเทศจากราชส านกัโตเกียวและเสียชีวิตลง จากนั้นไดเ้กิดเร่ืองร้ายต่างๆข้ึน
มากมายจนลือกนัว่าตน้เหตุเป็นเพราะการเนรเทศท่านอยา่งไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงไดรั้บการบูชาในฐานะ
เท็มมงั เทพแห่งวรรณกรรมและวฒันธรรม ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั้นต่างพากนัมุ่งหนา้มายงัสะพานโคง้ของ
ศาลเจา้เพื่อบนบานขอใหส้อบผา่น จากนั้นเดินทางสู่ “เมอืงนางาซาก”ิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าท่ีมีการติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลก
ตะวนัตกซ่ึงมาเผยแผเ่ขา้สู่ประเทศญ่ีปุ่น 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวิศาสตร์ยงั “สวนสันตภิาพนางาซาก”ิ ถกูจดัสร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์ท้ิง
ระเบิดปรมาณูท่ีช่ือว่า Fat man เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ท่ีท าลายเกือบทั้งเมืองและยงัฆ่าส่ิงมีชีวิตไป
มากกว่า 80,000 คน ในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันเก่ียวกบัสนัติภาพมากมาย โดยท่ีดา้นหลงัของสวนจะมีเสาสีด าท่ีเป็น
ตวัช้ีต  าแหน่งจุดศนูยก์ลางของระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหยือ่ในคร้ังนั้นดว้ย และทางตอนบนจะมี
พิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัการท้ิงระเบิดในคร้ังนั้น และน าท่านชม “พพิธิภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซาก”ิ 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จดัแสดงและรวบรวมขอ้มลูเหตุการณ์ ซากช้ินส่วนส่ิงของต่างๆ โดย
เรียงล  าดบัเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ซ่ึงมีหลกัฐานท่ีถกูวีดีโอบนัทึกไว ้
ภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนท่ีพงัยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูท่ี้รอดชีวิตแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกัมต
ภาพรังสี เป็นโรคลคีูเมีย(มะเร็งเมด็เลือดขาว) ท่ีค่อยๆคร่าชีวิตผูค้นเหล่านั้นไปอีกจ านวนมาก  
จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านไชน่าทาวน์ นางาซาก”ิ (Nagasaki Chinatown) เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาด
ใหญ่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ท่ีน่ีเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งรกราก เขา้มาคา้ขายในประเทศญ่ีปุ่น ตึกราม
บา้นเรือนส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านคา้ ร้านอาหารจีน ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในชุนชน เช่น ศาลเจา้ วดั ซุม้ประต ู



 

 

ลว้นถกูสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ชมบรรยากาศแบบจีนแท ้น าท่าน “นั่งกระเช้า” ข้ึนสู่จุดชมวิว “ภูเขาอิ
นาซะ” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ความสูง 333 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของจงัหวดันางาซากิเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์
ยาวนานกบัการรับอิทธิพลจากตะวนัตกมาตั้งแต่อดีตกาล โดยเฉพาะทิวทศัน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิ 
บา้นเรือนตั้งเรียงรายลดหลัน่กนัไปบนภูมิประเทศซ่ึงเป็นภเูขา ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองวิวเมืองนางา
ซากิเมืองท่ีงดงามทั้งเมือง ทั้งในตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ NAGASAKI NISSHOKAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัที่สาม ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - หมู่บ้านยูฟูอนิ - เบปปุ - จโิคกุเมงูริ -  
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ” สร้างข้ึนในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจ าตระกลูนาเบะชิมะ 
ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินา
ริ และศาลเจา้คะซะม่าอินาริ ซ่ึงศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชาชนต่างนิยมไป
สกัการะขอพรเก่ียวกบัการเกบ็เก่ียว ความส าเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุด
ชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีสม้แดง ส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมี
สะพานสีแดงคู่กบัแม่น ้ าสายเลก็ๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว จากนั้นน าทุกท่านชอ้ปป้ิง “โทซุพรีเมีย่ม 
เอ้าท์เลต็” เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต็ขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนดช์ั้นน าและแบรนดท์อ้งถ่ินมากกว่า 150 ร้าน 
อาทิเช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆ
อีกมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเลก็ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ (Yufuin Village)” เป็นหมู่บา้นหตักรรม ตน้ก  าเนิด OTOP ภายในหมู่บา้นมี
ร้านคา้ การฝีมือมากมายชมร้านเคร่ืองแกว้ ร้านขนมญ่ีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอา้น และเลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกมากมาย ดา้นในยงัมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตลย์โุรป ท่ีตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก และ ลงตวั ไม่ว่า



 

 

ท่านอยูมุ่มไหนก็สามารถถ่ายรูป ไดว้ิวท่ีสวยงาม อีกทั้งสวนของหลงัหมู่บา้นแห่งน้ี ท่านจะเห็นวิวทะเลสาบ
ขนาดเลก็ท่ีลอ้มดว้ยธรรมชาติทิวเขาอนัสวยงาม นบัว่าเป็นอีกบรรยากาศท่ีน่าบนัทึกภาพเป็นท่ีระลึกดว้ยเช่นกนั 

 จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เบปปุ” แหล่งน ้ าแร่และน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพใน
การรักษาโรคไดด้ว้ย น าท่านสู่ “บ่อน า้แร่จโิคกุ หรือเรียกว่า จโิคกุเมงูริ” บ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีสีสนัตระการตา 
บา้งสีแดง บา้งสีเขียว บา้งเป็นบ่อโคลนเดือดท่ีอดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ (บ่อที่ท่านจะได้ชมคอื บ่อสีฟ้า) สวย
สดใส เหมือนน ้ าทะเล เป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศา
เซลเซียส ส่งกล่ินแร่อบอวลไปทัว่หุบเขา มีควนัพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีท่านจะหา
ไดท่ี้น่ีท่ีเดียว 
 พกัที่ BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท่้านไดท้านขาปูยกัษ ์ 
อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ ออนเซ็น เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การ
อาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัที่ส่ี สวนคาวาชิฟูจ(ิชมดอกวสิทีเรีย) - ปราสาทโคคุระ - ห้างคาแนลซิตี ้ฮากาตะ - ย่านช้อปป้ิงเทนจนิ  
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย ณ “สวนคาวาชิฟูจ”ิ  จุดเด่นภายในสวนแห่งน้ีคืออุโมงคด์อกวิสที
เรียกว่า 200 ตน้ ท่ีท้ิงก่ิงกา้นพร้อมดอกสีม่วงเขม้ ม่วงอ่อน ขาว และชมพไูล่เฉดสีหอ้ยลงมาจากอุโมงคไ์มท่ี้คลุม
ทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร นอกจากน้ียงัมีจุดชมดอกไมท่ี้เป็นซุม้โคง้คร่ึงวงกลม และซุม้ส่ีเหล่ียมขนาดกวา้ง 
เมื่อมองจากระยะไกลจะเหมือนพู่ประดบัเต็ม ลานรอบๆจะมีมา้นัง่ใหน้ัง่ชมดอกไมอ้ยูห่ลายจุดทัว่บริเวณ ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของดอกไม ้จากนั้นน าท่านชม “ปราสาโคคุระ” (ดา้นนอก) ปราสาทท่ีถกู
สร้างข้ึนมานานกว่า 400 ปี บริเวณปราสาทฝ่ังทิศตะวนัออกจะมีสวนท่ีสวยงามขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น สวน
ญ่ีปุ่น ส่วนท่ีเป็นอาคารไมน้ัง่จิบชาริมสวน พร้อมชมววิปราสาท และส่วนสุดทา้ยจะเป็นพิพิธภณัฑข์นาดยอ่ม ท่ี
มีทั้งวตัถุโบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามไูร และการจ าลองผงับา้นเมืองสมยัก่อน ใหทุ้กท่านไดใ้ชเ้วลาเก็บความ
สวยงามของสวนญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั 



 

 

**ในกรณเีข้า..(สวนคาวาจฟูิจ)ิ..ไม่ได้ อาจเปลีย่นไปชมดอกวสิทีเรียที่สวนอืน่แทน ** 

   
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ี “คาแนลซิตี ้ฮากะตะ” เป็นศนูยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมืองท่ีอยูใ่นเมือง" ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรง
ละคร ศนูยเ์กม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองท่ีไหลผา่นกลางศนูยก์ลางคา้ ต่อดว้ย “ย่านเทนจนิ
(Tenjin)” โดยในบริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆมารวมตวักนัอยูม่ากมาย มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือ
หลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เคร่ืองส าอางคต่์างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีก
มากมาย  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ ROUTE INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

    

 

วนัที่ห้า สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟุคุโอกะ” เพื่อเดินทางกลบัสู่เมืองไทย 
11.35 น.  เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 649 
14.55 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเท่ียวเป็นส าคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 



 

 

 
 

เดนิทาง  26 - 30 เมษายน 2562 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 48,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  46,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 44,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -19,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
o ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (ค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัท่ี 24/12/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมอืงไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ  านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 



 

 

o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


