
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13832 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
27 พฤศจิกำยน  - 01 ธันวำคม 2562 44,900.- 

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทำง 
15 ท่ำน 

ไม่บังคบัทปิไกด์ / 
คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดกำรเดนิทำง 
มบีริกำรน ำ้ด่ืม ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 

มำตรฐำน 
 
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนำมบินฟุกโุอกะ ( 01.00 – 08.10 ) 
 

✈  
2 

ฟุกโุอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – เมืองคทิซูก ิ– เนินซุยะโนะซะกะ – 
บ่อน ำ้แร่นรกจโิกกเุมกริุ (2บ่อ) – เบปป ุ

- 


HOTEL
BEPPU WAN ROYAL 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
เบปปุ – หมู่บ้ำนยูฟุอนิ – ทะเลสำบคนิริน (ใบไม้เปลีย่นสี) – 
ฟุกโุอกะ – วดันันโซอนิ 

  
NEW OTANI INN HOTEL 
OR SIMILAR 

4 
ฟุกโุอกะ – ซำงะ – ศำลเจ้ำยูโตคุ อนิำริ – โทสุ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็ – 
ฟุกโุอกะ – ช้อปป้ิงเทนจนิ & คำแนล 

  - 
NEW OTANI INN HOTEL 
OR SIMILAR 

5 สนำมบินฟุกโุอกะ – กรุงเทพ ฯ ( 11.40 – 15.40 )  - ✈  
 

 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินฟุกโุอกะ ( 01.00 – 08.10 ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง

ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง ฟุกโุอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – เมืองคทิซูก ิ– เนินซุยะโนะซะกะ – บ่อน ำ้แร่นรกจโิกกเุมกริุ (2บ่อ) – เบปปุ 

0100 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 648 

(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0810 ถึงสนำมบินฟุกโุอกะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

  

น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วดัชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้
แห่งความรู้ จึงมีนกัเรียนนิสิต นกัศึกษามากราบไหวข้อพร เพ่ือการศึกษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดูใบไมผ้ลิภายในวดัมีตน้
บ๊วยนานาพนัธ์ุมากกวา่ 6,000 ตน้เจริญเติบโตอยา่งหนาแน่นทัว่บริเวณวดั ให้บรรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์... อิสระให้ท่าน
ได ้“ชมและซ้ือ” สินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมืองท่ีร้านคา้กวา่ 100 ร้านบริเวณหนา้วดั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

  

http://bit.ly/2NMk5YE


หลังอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “เมืองคิทซึกิ” ตั้ งอยู่ในจังหวดัโออิตะภูมิภาคคิวชู เป็นเมืองท่ียงัไม่ค่อยมี
นักท่องเท่ียวรู้จักกันมากนัก หลายคนมกัจะรู้จักจงัหวดัโออิตะในฐานะท่ีเป็นแหล่งอนเซ็นท่ีมีช่ือเสียงในญ่ีปุ่น แต่
ปัจจุบนัน้ีเสน่ห์ของเมืองคิทซึกิท่ีเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศเหมาะกบัชุดกิโมโนก าลงัเป็นท่ีสนใจในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็น
อย่างมาก และเมืองน้ียงัให้ท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศของญ่ีปุ่นในสมยัอดีต ... เพ่ือพาท่านเดินทางสู่ “เนินซุยะโนะ 
ซะกะ” ซ่ึงซุยะโนะซะกะ แปลตรง ๆ ไดว้า่ “เนินของร้านขายน า้ส้มสายชู” กล่าวกนัวา่ร้านขายน ้ าส้มสายชูนั้นเคยตั้งอยู่
ดา้นล่างของเนินแห่งน้ีก็เลยเป็นท่ีมาของช่ือเนินแห่งน้ี โดยเป็นเนินท่ีเรียงรายดว้ยร้ัวดินและก าแพงหิน และมีช่ือเสียง
โด่งดงัดว้ยทางเดินท่ีปูหินเรียงรายสวยงามจบัตา เนินน้ีทอดตวัยาวจากยา่นอยูอ่าศยัของบรรดาพ่อคา้ไปจนถึงแหล่งท่ีอยู่
ของเหล่าซามูไร มีผูค้นสญัจรไปมาเป็นจ านวนมากตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั บรรยากาศเหมาะกบัชุดกิโมโนเป็นอยา่ง
มาก ใหท่้านไดเ้ดินชมบรรยากาศและถ่ายรูปสวย ๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้ าแร่ท่ีเป็นบ่อ
โคลน จดัเป็นเมืองท่ีมีรีสอร์ทน ้าแร่มากท่ีสุดนกัท่องเท่ียวสามารถลองแช่น ้ าแร่หลายหลากชนิดได ้... เพ่ือน าท่านเดินทาง
ชม “จโิกกเุมกริุ” หรือ “บ่อน ำ้แร่นรก” บ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการระเบิดของภูเขาไฟประกอบดว้ยแร่
ธาตุท่ีเขม้ขน้อาทิก ามะถนัแร่เหล็กโซเดียมคาร์บอเนต เรเดียมเป็นตน้และมีความร้อนเกินท่ีจะลงอาบได้ มีลกัษณะ
แตกต่างกนัไปในเมืองเบปปุทั้งหมด8 บ่อตั้งช่ือใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอกท่ีเห็น (ไกด์จะน ำท่ำนเยีย่มชม 2 บ่อ) 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ำม เบปปุ – หมู่บ้ำนยูฟุอนิ – ทะเลสำบคนิริน (ใบไม้เปลีย่นสี) – ฟุกโุอกะ – วดันันโซอนิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ” หมู่บา้นเลก็ ๆ ทางตอนกลางของจงัหวดัโออิตะ มีช่ือเสียงในเร่ืองของน ้ าพุร้อน 1 ใน
16 เมืองออนเซนช่ือดังของญ่ีปุ่น จนกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อากาศท่ีน้ีจะเย็นกว่าท่ีฟุคุโอกะ และเป็น
ตน้แบบ “หมู่บ้าน OTOP” ของญ่ีปุ่น ภายในหมู่บา้นมีร้านคา้ การฝีมือมากมายขายของน่ารัก ๆ สไตล์ญ่ีปุ่น ตกแต่ง
สวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา  รวมไปถึงร้านขนมท่ีปรุงสด ๆ ร้อน ๆ ... อิสระ ให้ท่านเลือกซ้ือของ 
ท่ีระลึกมากมาย ดา้นในยงัมี “Flora Village” เป็นทีมปาร์คสไตลย์โุรปท่ีตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก และเม่ือเดินจนสุดทาง
ของยา่นร้านคา้ จะพบกบั “ทะเลสาบคินริน” ทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลงั  อีกดา้นหน่ึงท าเป็นทางเดิน 
บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญ่ีปุ่น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยงั “ศาลเจ้าเทนโซ” ซ่ึงเป็นศาลเจา้เล็ก ๆ 
ท่ีอยูริ่มทะเลสาบ (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 



  

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “วัดนันโซอิน” (Nanzoin Temple) เป็นวดัท่ีนกัท่องเท่ียวยงัไม่ค่อยรู้จกัของเมือง 
ซาซะกริู (Sasaguri) จงัหวดัฟกุโุอกะ (Fukuoka) แต่กลบัมีอะไรน่าสนใจอยูภ่ายในวดัน้ีมากมาย เช่น มีพระพุทธรูปทอง
ส าริดขนาดใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นหรืออาจจะของโลกเลยทีเดียว และยงัมีรูปป้ันและพระพทุธรูปอ่ืนๆอีกเยอะมากๆในวดัน้ี 
แต่ท่ีท าใหว้ดัน้ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือ วดัน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของเสน้ทางแสวงบุญท่ีช่ือเสียงของเกาะคิวชู 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภัตตำคำร (5) 

ทีพ่กั : NEW OTANI INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี่ ฟุกโุอกะ – ซำงะ – ศำลเจ้ำยูโตคุ อนิำริ – โทสุ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็ – ฟุกโุอกะ – ช้อปป้ิงเทนจนิ & คำแนล 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “ซากะ” จงัหวดัเล็ก ๆ บนเกาะคิวชูท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของเคร่ืองป้ันดินเผาโดยเฉพาะจากเมือง 
อาริตะ (Arita) และอุทยานประวติัศาสตร์ท่ียอ้นหลงัไปจนถึงยคุยาโยอิ (Yayoi) หรือประมาณ 300 ปีก่อนคริสกาล ... 
เพ่ือเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทคุ อนิาริ” ศาลเจา้ยิง่ใหญ่แห่งเมืองซากะและสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 3 ของศาลเจา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของญ่ีปุ่น รองจากศาลเจา้ฟชิูมิ อินาริ เมืองเกียวโต และศาลเจา้คะซะมะ เมืองอิบารากิ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.168 เป็นศาลเจา้
ประจ าตระกลูนาเบะชิมะ ผูป้กครองเมืองซากะในยคุสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีสร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่เทพอินาริ เทพ
ท่ีประทานผลเก็บเก่ียวอนัอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัมีผูศ้รัทธาไปสกัการะขอความส าเร็จดา้นธุรกิจการคา้และความปลอดภยั
จากอุบติัเหตุทั้งปวง ภายในบริเวณศาลเจา้ยงัมีเทพอิวาซะกิซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งความรักอยูด่ว้ยซ่ึงไม่เคยผิดหวงัสาหรับผู ้
มาขอพรเร่ืองความรัก สถานท่ีแห่งน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของฉากในละคร “กลกิโมโน” ดว้ยเช่นกนั อิสระให้ท่านไดเ้ดินชม
และบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง “โทสุพรีเมีย่มเอาท์เลท็” เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต็ขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนด์ชั้นน าและแบ
รนดท์อ้งถ่ินมากกวา่ 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 
Samsonite และอ่ืน ๆ อีกมากมาย มาท่ีน่ีสามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 



  

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี “คำแนลซิตี”้ อาณาจกัรหรูแห่งการชอ้ปและความบนัเทิงหลายรูปแบบท่ีรวมไวใ้นท่ีเดียวของ
เมืองฟุกุโอกะ ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ ญ่ีปุ่นแทแ้ละแบรนด์
ต่างประเทศรวมกวา่ 250 ร้าน ส่วนใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเติมพลงั ก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท 
และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium เป็นอีกแหล่งท่ีมีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกนัดว้ย ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือก “ชมและ
ซ้ือ” สินคา้มากมายในราคาท่ีน่าพอใจตามอธัยาศยั…แลว้น าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี “เทนจิน ช้อปป้ิงมอลล์” ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงของ  ฟคุุโอกะ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงห้างสรรพสินคา้ใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตนั มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านคา้ใตดิ้นมากมาย
ให้ท่านได ้“ชมและซ้ือ” สินคา้ต่าง ๆ อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ, กล้องถ่ำยรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, 
คอมพิวเตอร์, Note Book, นำฬิกำ, เส้ือผ้ำ และเคร่ืองส ำอำง เป็นตน้ ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยั ถนนหลายๆสาย     
ในยา่นน้ีถูกจดัให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นในช่วงของวนัหยดุสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านคา้
รถเขน็ หรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคายอ่มเยาว ์ เป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเกเล็ก ๆ ท่ีเปิด
ใหบ้ริการตั้งแต่หวัค ่าจนถึง ตี 2  ซ่ึงจะมีลูกคา้แวะเวยีนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือเยน็อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

ทีพ่กั : NEW OTANI INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ สนำมบินฟุกโุอกะ – กรุงเทพ ฯ ( 11.40 – 15.40 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบนิฟุคุโอกะ เกำะควิชู” 

1140 เดินทางจากสนำมบินฟุกโุอกะโดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 649 

1540 ถึงสนำมบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 33,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 



 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

 
 



การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 



10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง... 


