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** ชม “บ่อนาํแร่จโิคกุ” บ่อนาํแร่ธรรมชาติทีมีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนนาํทะเล 

** ชม “อนุสรณ์สถาน” ทีสร้างขึนเพอืราํลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครังที  ทีเมืองนางาซากิ 

** นงักระเชา้ขึนสู่จุดชมวิว “ภูเขาอนิาซะ” ซึงตงัอยูที่ความสูง 333 เมตร สัญลกัษณ์เมืองนางาซากิ 

** ชม “หมู่บ้านยูฟูอนิ” หมู่บา้นหตักรรมและตน้กาํเนิด OTOP 

** สุดอลงัการกบัอุโมงค ์“ดอกวสิทเีรีย” ทีสวนคาวาชิฟจิู 1ปีมีรอบเดียวเท่านนั 

** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่นําแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิมไม่อนั 

** บริการท่านดว้ยนําดืมทญีีปุ่ นท่านละ ขวด/วนั 

กาํหนดการเดินทาง  -  /  -  เมษายน  

 -  /  -  /  -  พฤษภาคม  

 (หากท่านมจีองตัวภายในประเทศ รบกวน ขอเทียวบินกับเจ้าหน้าท ีก่อนจองตัวด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบนิฟคุุโอกะ 

21.00 น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชนั  (ผูโ้ดยสารขาออก) เพือเตรียมตวัเดินทาง นาํท่านผา่นขนัตอนการ

เชค็อินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ที  เคานเ์ตอร์ D 

 

วนัทสีอง ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองนางาซาก ิ- สวนสันตภิาพนางาซาก+ิพิพธิภัณฑ์ระเบดิปรมาณู - 

ย่านไชน่าทาวน์ - นงักระเช้าชมววิภูเขาอนิาซะ 

00.50 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 648  

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง)  

08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ศุลกากร จากนนัเดินทางสู่ตวั

เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะทีมีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานทีท่องเทียวมากมาย 

เดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างขึนในปี  เพือเป็นอนุสรณ์แด่นกัปราชญแ์ละกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู ้
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ถูกเนรเทศจากราชสํานกัโตเกียวและเสียชีวติลง จากนนัไดเ้กิดเรืองร้ายตา่งๆขึนมากมายจนลือกนัว่าตน้เหตุเป็น

เพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงไดรั้บการบูชาในฐานะเท็มมงั เทพแห่งวรรณกรรมและ

วฒันธรรม ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชนัต่างพากนัมุ่งหนา้มายงัสะพานโคง้ของศาลเจา้เพือบนบานขอใหส้อบ

ผา่น จากนนัเดินทางสู่ “เมืองนางาซาก”ิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เมือครังอดีตเมืองนีถือเป็น

เมืองท่าทีมีการติดตอ่คา้ขาย แลกเปลียนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตกซึงมาเผยแผ่เขา้สู่ประเทศญีปุ่น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวิศาสตร์ยงั “สวนสันติภาพนางาซากิ” ถูกจดัสร้างขึนเพือรําลึกถึง

เหตุการณ์ทิงระเบิดปรมาณูทีชือว่า Fat man เมือวนัที  สิงหาคม ค.ศ.  ทีทาํลายเกือบทงัเมืองและยงัฆ่า

สิงมีชีวิตไปมากกวา่ ,  คน ในสวนแห่งนีมีรูปปันเกียวกบัสันติภาพมากมาย โดยทีดา้นหลงัของสวนจะมี

เสาสีดาํทีเป็นตวัชีตาํแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชือของเหยือในครงันนัดว้ย และทาง

ตอนบนจะมีพิพิธภณัฑเ์กียวกบัการทิงระเบิดในครังนนั และนาํท่านชม “พิพธิภณัฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ” 

(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จดัแสดงและรวบรวมขอ้มูลเหตุการณ์ ซากชินส่วนสิงของต่างๆ โดย

เรียงลาํดบัเหตุการณ์ตงัแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ซึงมีหลกัฐานทีถูกวีดีโอบนัทึก

ไว ้ภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนทีพงัยบัเยิน ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูที้รอดชีวิตแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัต

ภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเมด็เลือดขาว) ทีค่อยๆคร่าชีวิตผูค้นเหล่านนัไปอีกจาํนวนมาก  

นาํท่านสู่ “ย่านไชน่าทาวน์ นางาซาก”ิ (Nagasaki Chinatown) เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที

ประเทศญีปุ่ น ทีนีเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนทีอพยพมาตงัรกราก เขา้มาคา้ขายในประเทศญีปุ่น ตึกรามบา้นเรือน

ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านคา้ ร้านอาหารจีน สิงก่อสร้างต่างๆ ในชุนชน เช่น ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตู ลว้นถูกสร้าง

ตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ชมบรรยากาศแบบจีนแท ้จากนนันาํท่าน “นังกระเช้า” ขึนสู่จุดชมววิ “ภูเขาอินาซะ” 

ซึงตงัอยูที่ความสูง  เมตร เป็นสัญลกัษณ์ทีโดดเด่นของจงัหวดันางาซากิเมืองทีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกบั

การรับอิทธิพลจากตะวนัตกมาตงัแต่อดีตกาล โดยเฉพาะทิวทศัน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิ บา้นเรือนตงั

เรียงรายลดหลนักนัไปบนภูมิประเทศซึงเป็นภูเขา ถือไดว้า่เป็นจุดชมวิวทีสามารถมองวิวเมืองนางาซากิเมืองที

งดงามทงัเมือง ทงัในตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พักที NAGASAKI NISSHOKAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

    
 

วนัทสีาม ศาลเจ้ายโูทคุอนิาริ - โทซุพรีเมียม เอ้าท์เลต็ - หมู่บ้านยูฟูอนิ - เบปปุ - จิโคกุเมงูริ - ออนเซ็น+ขาปู

ยกัษ์ไม่อนั 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
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เดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ” สร้างขึนในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจาํตระกลูนาเบะชิมะ ผูป้กครอง

เมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริทีใหญ่และสาํคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริ และศาล

เจา้คะซะม่าอินาริ ซึงศาลเจา้แห่งนีเป็นทีประทบัของเทพเจา้ศกัดิสิทธิ ทีประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพร

เกียวกบัการเกบ็เกียว ความสําเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั ดา้นบนของตวัศาลเจา้ กเ็ป็นจุดชมวิวทีสวยงาม

อีกจุดหนึง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมร่้วง ทีใบไมจ้ะเปลียนเป็นสีส้มแดง ส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบั

แมน่าํสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพทีสวยงามเลยทีเดียว นาํท่านสู่ “โทซุพรีเมียม เอ้าท์เล็ต” เป็นพืนทีชอ้ปปิงเอา้ท์

เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนดช์นันาํและแบรนดท์อ้งถินมากกวา่ 150 ร้าน อาทิเช่น Coach, Armani, 

Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืนๆอีกมากมาย สามารถชอ้ป

ปิงไดค้รบทงัผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเลก็ ไม่วา่จะเป็นเสือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองสาํอางค ์โดยแต่ละร้านก็จะมี

โปรโมชนัส่วนลดมากมาย 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ (Yufuin Village)” เป็นหมู่บา้นหตักรรม ตน้กาํเนิด OTOP ภายในหมู่บา้นมี

ร้านคา้ การฝีมือมากมายชมร้านเครืองแกว้ ร้านขนมญีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอา้น และเลือกซือของ

ทีระลึกมากมาย ดา้นในยงัมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตลย์โุรป ทีตกแต่งไดอ้ย่างน่ารัก และ ลงตวั ไมว่่า

ท่านอยู่มุมไหนก็สามารถถ่ายรูป ไดวิ้วทีสวยงาม อีกทงัสวนของหลงัหมู่บา้นแห่งนี ท่านจะเห็นวิวทะเลสาบ

ขนาดเลก็ทีลอ้มดว้ยธรรมชาติทิวเขาอนัสวยงาม นบัวา่เป็นอีกบรรยากาศทีน่าบนัทึกภาพเป็นทีระลึกดว้ยเช่นกนั 

 เดินทางสู่เมือง “เบปปุ” แหล่งนาํแร่และนาํพุร้อนทีมีชือเสียงทีสุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพในการรักษา

โรคไดด้ว้ย นาํท่านสู่ “บ่อนําแร่จโิคก ุหรือเรียกว่า จิโคกเุมงูริ” บ่อนาํแร่ธรรมชาติทีมีสีสันตระการตา บา้งสีแดง 

บา้งสีเขียว บา้งเป็นบ่อโคลนเดือดทีอดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ (บ่อทีท่านจะได้ชมคือ บ่อสีฟ้า) สวยสดใส 

เหมือนนาํทะเล เป็นทีนิยมของคนทวัไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่ง

กลินแร่อบอวลไปทวัหุบเขา มีควนัพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึงเป็นธรรมชาติทีท่านจะหาไดที้นีที

เดียว 

 พักที BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว  

 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึนชือของญีปุ่น แบบ

ไม่อนั 

พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร่ หรือ ออนเซ็น เพือผ่อน

คลายความเมือยลา้ การอาบนาํแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่น

คลายความเมือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
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วนัทสีี สวนคาวาชิฟูจ(ิชมดอกวสิทเีรีย) - ปราสาทโคคุระ - ย่านช้อปปิงเทนจิน - ห้างคาแนลซิต ีฮากาตะ  

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนนันาํท่านชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย ณ “สวนคาวาชิฟูจ”ิ  จุดเด่นภายในสวนแห่งนีคืออโุมงค์

ดอกวิสทีเรียกวา่  ตน้ ทีทิงกิงกา้นพร้อมดอกสีมว่งเขม้ มว่งอ่อน ขาว และชมพูไล่เฉดสีหอ้ยลงมาจาก

อุโมงคไ์มที้คลุมทางเดินยาวประมาณ  เมตร นอกจากนียงัมีจุดชมดอกไมที้เป็นซุม้โคง้ครึงวงกลม และ

ซุม้สีเหลียมขนาดกวา้ง เมือมองจากระยะไกลจะเหมือนพู่ประดบัเต็ม ลานรอบๆจะมีมา้นงัให้นงัชมดอกไม้

อยูห่ลายจุดทวับริเวณ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของดอกไม ้จากนนันาํท่านชม “ปราสาโคคุระ” 

(ดา้นนอก) ปราสาททีถูกสร้างขึนมานานกวา่  ปี บริเวณปราสาทฝังทิศตะวนัออกจะมีสวนทีสวยงาม

ขนาดใหญ ่แบ่งออกเป็น สวนญีปุ่ น ส่วนทีเป็นอาคารไมน้งัจิบชาริมสวน พร้อมชมวิวปราสาท และส่วนสุดทา้ย

จะเป็นพิพิธภณัฑข์นาดย่อม ทีมีทงัวตัถุโบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามไูร และการจาํลองผงับา้นเมืองสมยัก่อน ให้

ทุกท่านไดใ้ชเ้วลาเกบ็ความสวยงามของสวนญีปุ่ นตามอธัยาศยั 

**ในกรณเีข้า..(สวนคาวาจฟูิจิ)..ไม่ได้ อาจเปลยีนไปชมดอกวิสทีเรียทีสวนอืนแทน ** 

   
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

นาํท่านสู่ “ย่านเทนจนิ(Tenjin)” โดยในบริเวณนีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆมารวมตวักนัอยู่

มากมาย มีสินคา้ใหเ้ลือกซือหลากหลายชนิด ตงัแต่เครืองใชไ้ฟฟ้า เสือผา้ แบรนเนมด ์หนังสือ เครืองสาํอางค์

ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย ต่อดว้ย “คาแนลซิตี ฮากะตะ” เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาด

ใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ ประเทศญีปุ่น ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมืองทีอยู่ในเมือง" ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้าน

กาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองทีไหลผ่านกลางศูนยก์ลางคา้ 

 รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พักที CANAL CITY FUKUOKA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

     
    

วนัทห้ีา   สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ             

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (กรุณาตรวจเชค็สิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟคุุโอกะ” เพือเดินทางกลบัสู่เมืองไทย 
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.  น.  เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที  TG 649 

.  น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับยา่น และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันียงัคงไวซึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสาํคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

เดนิทาง   -  เมษายน  

 -  พฤษภาคม  

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เด็กอาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

เด็กทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

 

 

เดนิทาง   -  เมษายน  

 -  /  -  พฤษภาคม  

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เด็กอาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 
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พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

เด็กทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

o ตวัเครืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที / / ) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ  หรือ  ท่าน) 

o ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุตาํกวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ , ,  บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ,  บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง  ท่าน 

o นาํดืมทีญีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 3 วนั) 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (  กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิมเติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,  เยน (ประมาณ  บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ 

o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น ประเภทท่องเทียวระยะสนั (สําหรับผูถื้อหนังสือเดินทางตา่งชาติ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนงั / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ ,  บาท 

o ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  วนั มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
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o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o เนืองดว้ยไม่ตอ้งยนืวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่สามารถทานได้, ทนัีงทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองทีนงั หรือ  วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนทีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตวัเครืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีสาํรองทีนงั หากไม่มีการแจง้

เรืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากตวัเครืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวัทุกชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการทีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพาํนักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่นนนั ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศเริมบงัคบัใชใ้นวนัที  กรกฏาคม พ.ศ.  และสามารถพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้  
วนั (หากผูยื้นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์นๆ จะตอ้งยืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทงันีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสําคญั 

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


