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วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เคาน์เตอร์ 8  เพื่อ

เตรียมตัวเดินทาง และผ่านข้ันตอนการเช็คอิน 
23.00 น. เดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ SL 314 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันที่สอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  
                        แช่ออนเซน็ 

 
07.00 น.      เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ําแร่ที่

เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ําแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแชน่้ําแรห่ลายหลากชนิดได้ “ศาลเจ้าดา

ไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้  จึงมีนักเรียนนิสิต 

นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่ เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์

มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์  
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ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมี

สุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู  อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่

ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนม

หวานที่ทําจากถั่งแดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วนําไปปิ้ง หรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทําจากกระดาษปั้นเป็น

ก้อนและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญ่ีปุ่นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตานําโชค  
 

 
 

 นําท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างใน

เรื่องของน้ําพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่ง

หนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอินหมู่บ้านยูฟูอินประกอบไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก 

Handmade น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้น

ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินได้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งเป็น

จุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน 
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เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ บ่อน้ําพุร้อน (JigokuMeguri) หรือ บ่อน้ําพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ําพุร้อนธรรมชาติที่

เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม 

คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอก

ที่เห็นกัน ท่านจะได้พบกับบ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ําพุร้อนชื่อดังของเมืองเบป

ปุ เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น  ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็น

ควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่ง

ขึ้นมาจากใต้ธรณี  
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ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มากจนเด็กตัวเล็กๆ 

สามารถลงไปน่ังได้ ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ําร้อน สีฟ้าเหมือนน้ําทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กําเนิดขึ้นหลังจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา 

อุณหภูมิของน้ําสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อนี้แม้น้ําจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผง

น้ําแร่ วางจําหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ให้นําไปละลายน้ําอาบเองที่บ้านได้ สรรพคุณทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและ

รักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้าในบ่อน้ําร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทําให้รู้สึกสบายเท้า และมี

แรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี จะนั่งแช่นานเท่าใดก็ได้ (รวมค่าเข้าชมบ่อนํ้าแร่ 2 บ่อ) 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ล้ิมลอง

รสชาติปูพร้อมนํ้าจ้ิมรสเด็ด 
พักที่  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
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ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและ

ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สาม โทซุพรีเม่ียมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ โทซุพรีเม่ียมเอ้าท์เล็ต  เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของ

แบรนด์ชั้นนําและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, 
Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก 

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสําอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย 

 
 
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกาย

ชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสําคัญเป็นอันดับ 3 
รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็นจุดชมวิว

ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะ

เปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้ําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว   
ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว 

ความสําเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทั้งศาลเจ้าแห่งน้ียังเป็นหนึ่งในฉากละคร "กลกิมโมโน" 
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ”  เพื่อเดินทางสู่ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ท่านสามารถเดินเล่นและชม

บรรยากาศสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเรือน ศาลเจ้า วัด ซุ้มประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษที่มีความ

ผสมผสานระหว่างจีนและญี่ปุ่นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว คุณจะพบได้ที่นางาซากิที่เดียวเท่านั้น อาหารขึ้นชื่อประจํา

เมืองน้ี คือ ซารา อุด้ง (SARA UDON) ราดหน้าญี่ปุ่น เป็นเมนูเส้นสูตรผสมพิเศษระหว่างจีนและญี่ปุ่น และอาหารที่

ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ จัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไส้หมูร้อนๆที่มีชื่อเรียกว่า KAKUNI-MAN ร้านอาหาร

ย่านนี้จะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น. 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี ่ ซากะ – นางาซาก ิ– สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี –  ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําท่านชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ์” เพื่อย้อนรําลึกถึงครั้งที่กองทัพสหรัฐฯ  “ทิ้งระเบิดป

รมณู” ที่ เมืองนางาซากิ ในวันที่  9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 หลงเหลือไว้ เพียงความ

โศกเศร้า และซากสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด

ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น และเป็นสิ่งที่ทําให้คนญี่ปุ่นปลูกฝังให้เป็นมีความเป็นชาตินิยม ขยันและ
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อดทนรุ่นต่อรุ่น (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 200 เยน/ท่าน) จากนั้นนําท่านเข้าชม สวนสันติภาพนางาซากิ ที่

สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่

สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้าย ของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่ง

ความสงบร่มรื่นต่อไป ท่านจะได้พบกับอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ต้ังตระหง่าน เป็นรูปปั้นผู้ชาย มือขวาชี้ขึ้นไปบนฟ้า สื่อถึง

การเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความ

ปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก  

 
 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี  ดิวตี้ฟรี ซึ่งมี

สินค้าให้บริการทุกท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบางประเภทจะไม่สามารถซื้อ

ในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจําเมืองเท่านั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  จากนั้นนําท่าน

เดินทางสู่ “เทนจิน  ช้อปปิ้งมอลล์” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ

มากมาย ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า

, กล้องถ่ายรูป, MP-3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสําอาง เป็นต้น 

ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปิน

สมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็นหรือ “ยะไต”   ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยม
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ของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเกเล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ําจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้

บริการอย่างต่อเน่ือง ** เพื่อสะดวกในการช้อปป้ิงของท่านอิสระค่ําตามอัธยาศัย** 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที ่  KARATSU ROYAL HOTEL/ CHISUN INN TOSU หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

 
นําท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

07.50 น.    เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL315 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
11.55 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทกุท่านที่ใช้บริการ *** 
อัตราค่าบรกิาร 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

10 – 14 เมษายน 2562 29,999 8,000 

11 – 15 เมษายน 2562 33,999 8,000 

12 – 16 เมษายน 2562 35,999 8,000 

13 – 17 เมษายน 2562 33,999 8,000 

 
** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกท์้องถิน่ท่านละ 3,500 เยน /ทรปิ/ต่อท่าน*** 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หกัค่าตั๋วออกท่านละ  8,000 บาท 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
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กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด  

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ํามันที่ยังมิ ได้ชําระ 

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ   ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่าน

ละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 
 
 

จากมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุน่ไม่เกิน 

15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธรุกิจ จะต้องยืน่เอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจเข้าเมือง เพื่อยนืยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
2. สิ่งที่ยนืยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เปน็ต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
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เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่า

นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 

เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
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เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน

การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท

พร้อมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี

เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น  

 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด

ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
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3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภณัฑท์ี่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก

ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

  

 

 

 

 
 

 

 


