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สดูอากาศบรสิทุธิท์ ีห่มูบ่า้นในหบุเขายฟูอุนิ 
ลอ่งเรอืเฟอรร์ ี ่ ชมทะเลญีปุ่่ น 
สมัผสัไออุน่เมอืงน า้พรุอ้นอนัดบัหนึง่ของควิชู   
ชมิของอรอ่ยทีต่ลาดเชา้แบบบา้นๆ  โยบโุกะ  
นมสัการเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ ยโูทค ุ อนิาร ิ  
เช็คอนิ  มหศัจรรยอ์โุมงคป่์าสนลา้นตน้ 
ไหวพ้ระขอพรกบัพระพทุธรปูไมท้ ีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น 
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WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 
     

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง   
( SL314 : 23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบนิฟุกโุอกะ-หมูบ่า้นยฟูุอนิ-ทะเลสาบครินิ 
ซากรุะโนะบาบะ-ทา่เรอืนางาส ึ
 

บนเครือ่ง   TOYO KAN  HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

  

3 เมอืงน า้พุรอ้นอนุเซน-ศาลเจา้ยโูทค-ุโรงงานผลติ 
สาเกประจ าเมอืง-หา้งออิอน 

   AZ WAJIRO  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ตลาดเชา้โยบโุกะ-อโุมคป่์าสนลา้นตน้-ชอ้ปป้ิง 
รมิทะเล Marinoha City-หลวงพอ่โตฟกุกโุอกะ 
ยา่นการคา้เท็นจนิ 

   AZ WAJIRO  
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 สนามบนิฟุกกโุอกะ-กรงุเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 
( SL315 : 08.25-12.30 ) 
 

      บนเครือ่ง   
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทาง

ได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ
ยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความ

คุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ

ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป 
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 วนัที ่1  กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิฟุกกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที่ 
SL314 

 
วนัที ่2  สนามบนิฟุกกโุอกะ-หมูบ่า้นยฟูุอนิ-ทะเลสาบครินิ-ซากรุะโนะบาบะ 

                      ทา่เรอืนางาส ึ
เชา้              รบัประทานอาหารบนเครือ่ง (1) 
07.25         เดนิทางถงึสนามบนิฟกุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่น 
 เดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กนัทีห่มูบ่า้นยฟูอุนิ หมูบ่า้นนอ้ย น่ารักๆ ในหบุเขาอันแสนอบอุน่  

มรีา้นขายของเรยีงรายสองขา้งทาง ใหไ้ดเ้ลอืกชมิ-ชม-แชะถา่ยรปูกนัเพลนิๆ อสิระเดนิชม 
หมูบ่า้นยฟูอุนิฟลอรร์ลั  หมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรปโบราณ และทะเลสาบครินิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าทา่นอสิระชม ยา่นเมอืงเกา่ ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็ง หนึง่ในสถานทีท่ีไ่ดร้ับความสนใจจาก
นักทอ่งเทีย่วเป็นจ านวนมากใน จังหวัดคมุาโมโต ้ยา่นเมอืงเกา่น้ีก็มแีหลง่เรยีนรูห้รอืศกึษาประวัติ
ความเป็นมาและวัฒนธรรมของเมอืงคมุาโมโตอ้ันยาวนานจากอดตีจนถงึปัจจบุันที ่วาควุาคซุะ 
ไมว่า่จะช็อปป้ิง เดนิเลน่ ถา่ยรปู แวะทานรา้นอาหารตามแบบฉบับตน้ต ารับเมอืงคมุาโมโต ้หรอืซือ้
ของฝาก เปลีย่นบรรยากาศ น่ังเรอืเฟอรร์ี ่ผอ่นคลาย สบายสบาย กอ่นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
สมัผัสววิทะเล และลมเยน็ๆ ในระหวา่งทางจะมนีกนางนวลนอ้ยบนิมาเทยีบขา้งๆเรอื  รอใหท้กุทา่ 
ไดถ้า่ยรปูและมอบขนมขา้วเกรยีบใหเ้ป็นอาหาร 

 
 
  
 
 

http://www.japan555.com/sakura-no-baba-josaien-castle-town
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เย็น             รบัประทานอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร (3) 
                  พเิศษ!!!  บฟุเฟ่หข์าปยูักษ์  แบบไมอ่ัน้  เสรฟิพรอ้มน ้าจิม้ซฟีู้ดรสเดด็ 
ทีพ่กั           TOYOKAN  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
 
วนัที ่3  เมอืงน า้พุรอ้นอนุเซน-ศาลเจา้ยโูทค-ุโรงงานสาเก-หา้งออิอน 
เชา้            รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมอืงน ้าพุรอ้นอนุเซน เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่กลก้บัยอดเขาอนุเซน บรเิวณรอบๆ เต็มไปดว้ยบอ่น ้าพุรอ้น  จงึ
ท าใหเ้มอืงนี้ถูกปกคลุมไปดว้ยกลุ่มควันจากไอรอ้น กลิน่ก ามะถันจากบ่อน ้าพุรอ้น เป็นสถานทีพ่ัก
ตากอากาศส าหรับชาวตะวันตกแห่งแรกในญีปุ่่ น น าชมบ่อนรกแหง่อนุเซน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี
ชือ่เสยีงทีไ่ดร้ับการยอมรับจากนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกใหเ้ป็นบอ่น ้าพุรอ้นอันดับหนึง่ในควิช ูเลยทเีดยีว  
ตัง้อยูใ่นอทุยานแหง่แรกของประเทศญีปุ่่ น ทีช่ ือ่วา่ อนุเซน อะมะกซุะ มบีอ่ใหช้มราวๆ 30 บอ่  
(บางบอ่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) หลังจากชมบอ่กนัจใุจแลว้ ใหท้กุทา่นไดผ้อ่นคลายอริยิาบท  
แชเ่ทา้สบายๆ ทีอ่อนเซ็นแชเ่ทา้ทีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น  กบัอณุภมูคิวามรอ้นถงึ 40 องศา  มทีีน่ั่งแชย่าว
ถงึ 105 เมตร พรอ้มกับชมววิทะเลงามๆ หรอืจะเดนิไปบนทางเดนิคอนกรตีทีต่ัง้ใจท าไวส้ าหรับนวด
เทา้โดยเฉพาะก็จะรูส้กึผอ่นคลายเชน่กนั  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั  อสิระตามอธัยาสยั 
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                 นมัสการศาลเจา้เกา่แกข่องเมอืงซากะ ทีม่อีายหุลายรอ้ยปี เป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์มผีูค้น

ชาวเมอืงมาสกัการะ ขอพรเกีย่วกบัการเกษตร และธรุกจิ  การคา้ตา่งๆ ใหป้ระสบความส าเร็จสรา้งขึน้
ประมาณปี คศ.1688 เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่ และส าคัญเป็นอันดับ 3 รองจาก ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิ
ในเกยีวโต และศาลเจา้คะซะมา่ อนิาร ิในอบิาราก ิน าทา่นแวะชมแหลง่ผลติเหลา้สาเกดังประจ าเมอืง 
ใหท้่านไดล้ิม้ชมิและชมกรรมวธิกีารผลติสาเก รสเยีย่มประจ าเมอืง พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝาก
ไดอ้กีดว้ยกอ่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก แวะหา้งสรรพสนิคา้ออิอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของจปิาถะตา่งๆ ขนม  
อรอ่ยๆ หลากหลายแบบทัง้ยังมเีสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งส าอาง ใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอกีดว้ย 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่  อสิระตามอธัยาสยั 
ทีพ่กั          ROUTE INN  SAGA  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
 
วนัที ่4  ตลาดเชา้โยบโุกะ-อโุมงคป่์าสนลา้นตน้-เมอืงทา่รมิทะเล มารนิอ ซติ ี ้ 
    หลวงพอ่โตฟุกกโุอกะ-ยา่นการคา้เท็นจนิ 
เชา้            รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (5) 

น าทุกท่านชมตลาดเชา้โยบโุกะสไตลว์ถิแีบบชาวบา้น เป็นตลาดทีม่มีานานกว่า 90 ปี และตัง้อยูใ่กล ้
กับกระแสน ้าทะเล เก็งไคนาดะ ซึง่เป็นแหล่งของปลาทีอ่าศัยอยู่อย่างมากมาย ท าใหท้ีน่ี่เป็นท่าของ
อาหารทะเล อาทปิลาหมกึ และปลาหลากหลายชนิด รา้นต่างๆ จะเริ่มเปิดตัง้แต่ 7.30 – 12.00  
สามารถเดนิในตรอกทางเดนิ ทีม่รีะยะทางประมาณ 200 เมตร จ าหน่ายสนิคา้จากทะเล ชมิหอยเม่น 
สดสด ปลาหมกึสด  หอยยา่ง  ฯลฯ  และของแปรรปูอาท ิผักผลไม ้และสนิคา้เบ็ดเตล็ดตา่งๆ    

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แวะชมอโุมงคต์น้ไมแ้หง่ป่าสนด า นจิ ิโนะ มัตสบึาระ อโุมงค ์ธรรมชาต ิทีม่คีวามสวยงามทอดยาวรมิ
หาด 4.5 กม. ตดิอันดับ 1 ใน 3 ป่าสนทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น  เป็นป่าสนทีป่ลกูขึน้เพือ่กนัลม
มรสมุอันรนุแรงจากทะเล  ทีจ่ะมาท าลายพชืผลทางการเกษตรของชาวบา้น เป็นอกีสถานทีท่ีใ่ห ้
ความรม่รืน่อดุมสมบรูณ์มากๆ ท าใหรู้ส้กึสบายๆ และชุม่ปอดแบบสดุๆ   
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จากนัน้ชอ้ปป้ิง ณ MARINOA CITY OUTLET ทีใ่หญ่สดุบนเกาะควิช ูตัง้อยู่ในเมอืงฮากาตะ  จังหวัด
ฟุกกุโอกะ ติดริมทะเล ท าใหม้ีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การเดนิเล่นและชอ้ป  อีกทัง้ยังมี
รา้นอาหาร สวนสนุก ชงิชา้สวรรค์  มากมาย  รวมอยู่ดว้ย  มีสนิคา้แบรนด์เนมในราคาที่เป็นมติร  
หลากหลายยีห่อ้ ไมว่า่จะเป็นของตา่งประเทศ หรอืยีห่อ้ของญีปุ่่ นเองก็มดีไีซนท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์   
ใหเ้ลอืกชอ้ปไดเ้ต็มที ่

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั  อสิระตามอธัยาสยั 
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นมัสการหลวงพ่อโต แหง่วัดโทโชจ ิหรอืทีเ่รยีกอกีชือ่วา่ นานกาคซุนัเป็นวัดทีต่ัง้อยูใ่นตัวเมอืงฟกุโุอ
กะ โดดเดน่มาก และยังเป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนกิารชนิกอน ทีเ่กา่แกม่ากๆ  แหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  
โดยมพีระพุทธรปูน่ังแกะสลักจากไมท้ีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น  สงูถงึ  10.8  เมตร และหนักกวา่  30  ตัน  
หลายๆ  คนจะรูจ้ักและเรยีกกนัในชือ่ ฟกุกโุอกะไดบสุส ึ นอกจากความอลังการแลว้พระพุทธรปูองคน้ี์
ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึ 4 ปีเลยทเีดยีว จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นการคา้เท็นจนิ  มสีนิคา้
หลากหลายใหเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ แฟชัน่  รองเทา้ รา้นอาหาร รา้นขนม ฯลฯ 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่  อสิระตามอธัยาสยั 
ทีพ่กั          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                 
  
วนัที ่5  สนามบนิฟุกกโุอกะ-กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้            น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฟกุกโุอกะ 
08.25 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 301  
 

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ***(6) 
 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

02 – 06  พย.  2562 22,999 15,999 7,900 

06 – 10  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

08-12  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

12-16  พย.  2562 22,999 15,999 7,900 

14-18  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

20-24  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

22-26  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

26-30  พย.  2562 22,999 15,999 7,900 

28 พย. – 02 ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 

30 พย. – 04 ธค.  2562 22,999 15,999 7,900 

04-08  ธค.  2562 27,999 20,999 7,900 

06-10  ธค.  2562 27,999 20,999 7,900 

10-14  ธค.  2562 22,999 15,999 7,900 

12-16  ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 

14-18  ธค.  2562 22,999 15,999 7,900 

18-22  ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 

20-24  ธค.  2562 24,999 17,999 7,900 

24-28  ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ีทา่นละ 
2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
▪ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 
วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

26-30  ธค.  2562 24,999 17,999 7,900 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่า
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม
ก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตุสดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
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1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
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อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่

ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง 

หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มี

ค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 

วัน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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