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อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

วนัที ่14-18 เมษายน 62 27,876 27,876 8,900 เต็ม 

วนัที ่18-22 เมษายน 62 22,876 22,876 8,900 เต็ม 

วนัที ่20-24 เมษายน 62 22,876 22,876 8,900 เต็ม 

วนัที ่30 เม.ย.-04 พ.ค. 62 26,876 26,876 8,900 เทศกาลชมดอกวสิทเีรยี 

วนัที ่14-18 พฤษภาคม 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่21-25 พฤษภาคม 62 19,987 19,987 8,900  
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                                ( - / - / - ) 
21.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Lion 

Air (SL) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
23.55 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เท ีย่วบนิที ่SL314 
 
วนัทีส่อง สนามบนิฟกูโุอกะ – เมอืงฟกูโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– เมอืงยฟูอูนิ - หมูบ่า้น ยฟูอุนิ ฟลอรลั - เมอืงเปปปุ 
  – บอ่น า้พรุอ้น – การแชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ               ( - / L / D ) 
07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟกูโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็ว

กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าคณะขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
น าเทีย่วเดนิทางสู่ เมอืงฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่
ใหญท่ีส่ดุของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญเ่ป็นอันดับ 8 ของ
ประเทศญีปุ่่ นดว้ย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าทีส่ าคัญของญีปุ่่ นมา
นานหลายรอ้ยปี เดินทางสู่ ศาลเจา้ดาไซฟุ (Dazaifu 
Tenmagu Shrine) วัดชนิโตเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุของ
เมืองฟูกุโอกะ เป็นสิ่งที่สถิตของเทพเจา้แห่งความรู ้จึงมี

นักเรียนนิสติ นักศึกษา
มากราบไหวข้อพรเพื่อ
การศึกษาไม่เวน้ในแต่
ละวัน อสิระใหท้า่นเลอืก
ซื้อสินค า้ของที่ร ะลึก
พืน้เมอืงทีบ่รเิวณหนา้วัด
ทีม่ีรา้นคา้กว่า 100 แห่ง
ข อ ง เ ก า ะ น า ค า สุ  
(Nakasu Island)  และ
ถัดไปอีกอย่างถนนคน

เดนิคาวาบาตะ (Kawabata) ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฟกูโุอกะ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) ณ รา้นอาหาร  

วนัที ่28 พ.ค.-01 ม.ิย. 62 19,987 19,987 8,900  

วนัที ่30 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่01-05 มถินุายน 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่04-08 มถินุายน 62 19,987 19,987 8,900  

วนัที ่06-10 มถินุายน 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่08-12 มถินุายน 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่11-15 มถินุายน 62 19,987 19,987 8,900  

วนัที ่13-17 มถินุายน 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่15-19 มถินุายน 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่18-22 มถินุายน 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่20-24 มถินุายน 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่22-26 มถินุายน 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่27 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

วนัที ่29 ม.ิย.-03 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 8,000 บาท 
จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท 

ราคาทีร่ะบุขา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 
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บา่ย เดนิทางสู่เมอืงยูฟุอนิ (Yufuin) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ 
ทีม่ทีวิทัศนท์ีส่วยงามมากโดยเฉพาะชว่งฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะ
มทีัง้ดอกซากรุะบนตน้ไม ้และทุง่ดอกเรป (Rapeseed) ที่
พื้นดา้นล่าง พรอ้มกับแม่น ้ า และภูเขา อิสระเดินชม
หมูบ่า้น ยูฟุอนิ ฟลอรลั เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป 
มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท์ ประจ าเมืองยูฟุอิน 
บา้นอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ 
ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ อสิระใหท้า่นเดนิ
เล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมอืงเบปปุ 
(Beppu) ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะควิชู
เป็นเมืองแห่งบ่อน ้าแร่ทีเ่ป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองทีม่ีรี
สอร์ทน ้าแร่มากทีสุ่ดนักท่องเที่ยวสามารถลองแชน่ ้าแร่
หลายหลากชนิด น าท่านเดินทางสู่  บ่อน ้าพุร ้อน 
(Jigoku Meguri) หรอื บอ่น ้าพุรอ้นขมุนรกทัง้แปด เป็น
บอ่น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เชน่ ก ามะถัน แร่
เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัวตาม
ลักษณะภายนอกทีเ่ห็นกัน (เขา้ชม 2 บอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั  HOTEL SEA WAVE PEPPU หรอืเทยีบเทา่ 
ค ่า     บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารน าทา่นผอ่นคลายดว้ยการแชอ่อนเซ็นธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ   
 
วนัทีส่าม เมอืงเบปป ุ– เมอืงคติะควิช ู– ชมอโุมงคด์อกวสิทเีรยี ณ สวนคาวาจ ิฟจูเิอ็น - ดวิต ีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงเทนจนิ – 
  หา้งคาแนลซติ ี ้                       ( B / L / อสิระ ) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นออกเดินทางจากเมืองเปปปุสู่ เมอืงคติะควิชู (Kita 
Kyushu) เมืองทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสองของจังหวัดฟกูโุอ
กะ เพื่อชม สวนคาวาจ ิฟูจเิอ็น (Kawachi Fuji-en) อันลอื
ชือ่เรือ่งความงดงามของดอกไมแ้ละพรรณไมต้า่งๆ และทีพ่ลาด
ไม่ไดค้อื ดอกไมส้ีม่่วงทีม่ลัีกษณะเป็นชอ่ระยา้ เรยีกว่า ดอกวสิ
เทอเรยี หรือในภาษาญีปุ่่ น เรียกว่า Fuji No Hana  เป็นไมเ้ถา
ที่มีกลิ่นหอมจุกเด่นภายในสวนคือ อุโมงคด์อกวิสทเีรยี 
(Wisteria Tunnel) กว่า 200 ตน้ ที่ทิง้ก ิง่กา้นพรอ้มดอกสี

ม่วงเขม้ ม่วงอ่อน ชมพู และขาว ไล่เรียงเฉดสหีอ้ยลงมาจาก
อุโมงค์ไมท้ีค่ลุมทางเดนิยาวกว่า 100 เมตร มากกว่า 22 สาย

พันธุร์าวเดนิในสรวงสวรรค ์(**เทศกาลชมดอกวสิทเีรยี จะจัดขึน้ ณ สวนแห่งนี้ระหว่าง วันที ่20 เมษายน 2562 
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ถงึ 6 พฤษภาคม 2562 ซ ึง่การบานของดอกวสิทเีรียนัน้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ หากท่านเดนิทางไม่
ตรงชว่งเทศกาลดอกวสิทเีรยีบาน ทางบรษัิทจะท าชมสวนดอกไมช้นดิอืน่แทน**)  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร ชาบขูาปยัูกษ์ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย  น าทา่นสู ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เข็มขัด 
  น ้าหอม เครือ่งส าอาง และสนิคา้ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นเทนจนิ (Tenjin) โดยในบรเิวณนีจ้ะม ี
  รา้นคา้ ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนดิ ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
  เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื เครือ่งส าอางตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย สถานทีช่อ้ปป้ิงบรเิวณย่านนี ้เดนิทาง
  สู ่ หา้งคาแนลซติ ี ้(Canal City)  เป็นศูนยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญใ่นเมอืงฟกุโุอะกะ ประเทศญีปุ่่ น 
  ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น เมอืงทีอ่ยู่ในเมอืงประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม  
  โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองทีไ่หลผา่นกลางศูนยก์ลางคา้ 
ค ่า  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ หา้งคาแนลซติี ้

ทีพ่กั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  เมอืงซากะ -  ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– เมอืงนางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณู 
  – โทซุ พรเีม ีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – ฟกูโุอกะ                                         ( B / L / อสิระ ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นสู่ เมอืงซากะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะ
ควิชทูีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของเครือ่งป้ันดนิเผา เดนิทางสู ่ศาล
เจา้ยูโทคุอนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี 
1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ าตระกูลนาเบะชมิะ 
ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจา้แห่งนี้เป็นที่
ประทับของเทพเจา้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไป
สักการะขอพรเกีย่วกับการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธุรกจิ 
และความปลอดภัย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่6) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนางาซาก ิ(Nagasaki) อยู่ทาง
  ตะวันตกเฉียงเหนอืของภมูภิาคควิช ูโดยมแีหล่งทอ่งเทีย่วที่
  หลากหลาย เชน่ การท่องเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม และเป็น
  เมอืงทา่ส าคัญของญีปุ่่ น จงึรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจนีมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวต่างชาตติ่างๆ 
  เชน่ ไชน่าทาวนเ์ป็นตน้ น าทา่นสู ่สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ(Nagasaki Peace Park) ถกูจัดสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ
  เหตุการณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ือ่ว่า Fat man เมือ่วันที ่9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยังฆา่ 
  สิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คนในสวนแห่งนีม้รีูปป้ันเกีย่วกับสันตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลังของสวนจะมเีสาสดี าที่
  เป็นตัวชีต้ าแหน่งจดุศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย และทางตอนบนจะม ี
  พพิธิภัณฑเ์กีย่วกับการทิง้ระเบดิในครัง้นัน้ดว้ย จากนัน้ชมพพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิ(Nagasaki  
  Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและ
  รวบรวมขอ้มูลเหตุการณ์ ซากชิน้สว่นสิง่ของต่างๆ 
  โดยเรยีงล าดับเหตุการณ์ตัง้แต่กอ่นระเบดิปรมาณู
  ลงจนถงึวนิาทแีห่งความหายนะ ซึง่มีหลักฐานที่
  ถูกวีดีโอบันทกึไวภ้าพถ่ายอาคารบา้นเรือนทีพั่ง
  ยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูท้ีร่อดชวีติแต่ตอ้ง
  ทนทุกขท์รมานจากสารกัมตภาพรังส ีเป็นโรคลูคี
  เมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อยๆคร่าชวีติผูค้น
  เหล่านัน้ไปอกีจ านวนมากพพิธิภัณฑแ์ห่งนีเ้ป็นสิง่
  เตือนใจใหร้ะลึกถงึความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ใน
  วันทีน่างาซากโิดนพษิรา้ยของสารพลูโตเนยีมไป
  เกอืบทัง้เมืองจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โทซุ พรี
  เม ีย่ม เอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) 
  เป็นพื้นที่ชอ้ปป้ิงเอา้ท์เล็ตขนาดใหญ่ มีรา้นคา้
  ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกว่า 150 
  รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland,  
  Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆ อกีมากมายมาทีน่ีส่ามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบ
  ทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง โดยแต่ละรา้นกจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลด
  มากมาย 
ค ่า  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ทีพ่กั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้  สนามบนิฟกูโุอกะ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                                ( B / - / - ) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟกูโุอกะ 
08.00 น.     เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Lion Air (SL) เท ีย่วบนิที ่SL315 
11.55 น.      เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มกับความประทับใจ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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เงือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้ทางบรษัิท
ทัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณ

ใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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ราคาทวัรร์วม 
1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ    
2. ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  
8. หนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิ(ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 7,000 เยน หรอื 2,000 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่นอ้ย
กว่า 45 วัน ก่อนการเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย์) สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไมน่อ้ย
กว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
ไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่ทวัรท์ี่
ช าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิท
เป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของคา่บรกิาร
ทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที่
ช าระมาแลว้  
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การจอง
โรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิมัด
จ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น  
 
 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผักผลไมส้ด ไข ่เนือ้สัตว ์ไสก้รอก 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษี 
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


