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**เหมาไดร้าคาพิเศษ / เลือกวนัเดินทางเองได ้
**ผอ่นคลายดว้ยการแช่ออนเซ็น+ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์ม่อั้น 
**ครบเคร่ือง..เร่ืองสถานท่ีเท่ียว พร้อมไกดน์ าเท่ียวและสายการบินชั้นน า 

   
**เหมา เหมา 15ทา่นเดนิทาง** 

จ่ายเพียง...33,900.-....เท่ียวครบสุดคุม้ 

ก าหนดการเดินทาง  มิถุนายน - กนัยายน 2561 **(ยกเวน้ 26-30 กรกฎาคม) 
*** เลือกวนัเดินทางเองได้ แต่ต้องได้รับการยืนยนัท่ีนั่งว่าง K/V/W จึงสามารถช าระเงิน (ต้องออกตั๋วภายใน 31กค61 เท่านั้น)*** 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ 
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21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตวัเดินทาง น าท่านผา่นขั้นตอนการ
เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ท่ี 3 เคาน์เตอร์ D 

 

วนัทีส่อง ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ห้างคาแนลซิตี ้ฮากาตะ  - ย่านช้อปป้ิงเทนจิน - เมอืงนางาซาก ิ- ย่านไช
น่าทาวน์ 

00.50 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648  
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตวั

เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย เดินทาง
สู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างข้ึนในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นกัปราชญแ์ละกวเีอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผูถู้กเนรเทศ
จากราชส านกัโตเกียวและเสียชีวติลง จากนั้นไดเ้กิดเร่ืองร้ายต่างๆข้ึนมากมายจนลือกนัวา่ตน้เหตุเป็นเพราะการ
เนรเทศท่านอยา่งไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงไดรั้บการบูชาในฐานะเทม็มงั เทพแห่งวรรณกรรมและวฒันธรรม 
ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั้นต่างพากนัมุ่งหนา้มายงัสะพานโคง้ของศาลเจา้เพื่อบนบานขอใหส้อบผา่น น าท่านสู่ 
“คาแนลซิตี ้ฮากะตะ” เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็น "เมืองท่ีอยูใ่นเมือง" ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร์ 
โรงแรมสองแห่ง และคลองท่ีไหลผา่นกลางศูนยก์ลางคา้  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ “ย่านเทนจิน(Tenjin)” โดยในบริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆมารวมตวักนัอยู่
มากมาย มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เคร่ืองส าอางค์
ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย ต่อดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองนางาซาก”ิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าท่ีมีการติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลก
ตะวนัตกซ่ึงมาเผยแผเ่ขา้สู่ประเทศญ่ีปุ่น และน าท่านสู่ “ย่านไชน่าทาวน์ นางาซาก”ิ (Nagasaki Chinatown) เป็น 1 
ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ท่ีน่ีเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งรกราก เขา้มา
คา้ขายในประเทศญ่ีปุ่น ตึกรามบา้นเรือนส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านคา้ ร้านอาหารจีน ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในชุนชน 
เช่น ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตู ลว้นถูกสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ชมบรรยากาศแบบจีนแท ้ 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที ่HOTEL MARINE WORLD หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัทีส่าม อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยด้วยตัวเองภายในเมอืงนางาซาก ิเดินทางโดยรถรางหรือรถไฟ (ไม่รวม
ค่าเดินทาง และ ไกด์) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
ใหทุ้กท่านเดินทางอิสระตามอธัยาศยัโดยรถรางของเมืองนางาซากิท่ีมีสายหลกัทั้งหมด 5 สายดว้ยกนั โดยสถานี
ส่วนใหญ่ท่ีจอดจะใกลก้บัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รถรางน้ีเร่ิมวิง่ตั้งแต่ 6:00 ถึง 23:00 มีรถทุกๆ 5-8 นาที ค่า
โดยสารส าหรับผูใ้หญ่ 120 เยน และเด็ก 60 เยน ตลอดสาย หรือเลือกเดินทางโดยรถไฟในเมืองนางาซากิ (เดินทาง
โดยรถรางหรือรถไฟ ค่ารถราง, รถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
 
 "สวนโกลฟเวอร์" สถานท่ีรวบรวมอาคารในรูปแบบยโูร-ญ่ีปุ่น โดยเฉพาะบา้นของนายโธมสั โกลฟ
เวอร์ ผูก่้อตั้งบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศข้ึน เม่ือปี 1859 ท่านสามารถชมววิของเมืองและอ่าวไดอ้ยา่งชดัเจนจาก
สวนแห่งน้ี (รถรางสถานี Ouratenshudo-shita) 
 "สะพานมากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde)" เป็นสะพานหินสะพานแรกของประเทศญ่ีปุ่นท่ีถูกสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1634 เพื่อขา้มแม่น ้านาคาจิมะดว้ยลกัษณะท่ีเป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 วงติดกนัเม่ือมองสะทอ้นน ้าจะเห็น
เป็นวงกลมเตม็วง 2 วง ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าต่ืนตาส าหรับคนในสมยันั้น ซ่ึงช่ือเมกาเนะบาชิ ก็แปลวา่กระจกนัน่เอง 
ต่อมาไดมี้การสร้างสะพานหินเพื่อขา้มแม่น ้านาคาจิมะเพิ่มข้ึนอีกหลายสะพาน แต่ท่ีสวยท่ีสุดยงัคงเป็นสะพานมา
กาเนะบาชิซ่ึงติด 1 ใน 3 สะพานหินท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่สวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น (รถรางสถานี Nigiwaibashi) 
 “เดจิมะ (Dejima)” มีลกัษณะเป็นเกาะ เพียงแต่วา่ไม่ไดเ้ป็นเกาะท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หากเกิดข้ึนมา
จากฝีมือของมนุษย ์เดจิมะถูกสร้างข้ึนช่วงประมาณปี ค.ศ. 1636 หากในปัจจุบนัเดจิมะไม่ไดเ้ป็นเกาะแลว้ 
เพราะวา่มีการสร้างพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัเกาะใหญ่ และภายหลงัยงัไดมี้การประกาศเป็นเขตอนุรักษ ์ซ่ึงเดิมทีไดส้ร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นท่ีอาศยัของชาวโปรตุเกตท่ีเขา้มาท างานในประเทศญ่ีปุ่น ต่อมาเม่ือชาวโปรตุเกตถูกสั่งใหย้า้ยออก จึงมี
ชาวดชัท่ีเป็นทั้งพ่อคา้ และคนงานยา้ยเขา้มาอยูแ่ทน จากการถูกประกาศเป็นเขตอนุรักษน่ี์เองท าใหมี้การรักษา
ความเก่าแก่ของทุกๆส่ิงบนพื้นท่ีน้ีอยา่งดีเยีย่ม ท าใหย้งัมีอาคารแบบเก่าหลงเหลืออยูม่ากมาย ทั้งโกดงัเก็บของ 
บา้นเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ก าแพง ประตู อีกทั้งยงัมีการสร้างและต่อเติมอาคารข้ึนมาเพิ่มเพื่อรักษารูปลกัษณ์
ของเมืองใหดู้เหมือนเดิมอีกดว้ย บริเวณรอบๆท่ีน่ีจะเป็นยา่นริมทะเลท่ีจะมีทางเดินริมทะเล กินลมชมววิ พร้อม
ร้านคา้ ร้านอาหารเล็กๆใหแ้วะชิมดว้ย (รถรางสถานี Dejima) 
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 “ปราสาทชิมาบาระ Shimabara-jo” ตั้งอยูบ่ริเวณแหลมชิมาบาระ เป็นปราสาทท่ีถูกสร้างข้ึนประมาณ
ช่วงตน้ของยคุเอโดะ ในส่วนท่ีเปิดใหเ้ขา้ชมนั้นก็จะมีการจดัแสดงส่ิงของและขา้วของเคร่ืองใชใ้นยคุก่อน ไม่วา่
จะเป็นการจดัแสดงส่ิงของท่ีหลงเหลือจากซากปราสาทอยา่งอาวธุ ชุดเกราะต่างๆ รวมถึงงานศิลปะ และ
ประวติัศาสตร์เช่น กลุ่มกบฏคริสเตียน การระเบิดของภูเขาไฟอนัเซน แมก้ระทัง่คนท่ีอยากชมววิทิวทศัน์งามๆก็
สามารถข้ึนไปข้ึนบนสุดโดยจะมีจุดชมววิท่ีสามารถชมภูเขาอนัเซน และทะลฝ่ังคุมาโมโตไ้ดอี้กดว้ย (สถานีรถไฟ 
Shimabara) 

 

    
กรณเีลอืกซ้ือทวัร์เสริมเทีย่ว  “เฮ้าส์เทนบอช หรือ หมู่บ้านฮอล์แลนด์” (HUIS TEN BOSCH) ฮอลแลนดแ์ห่งเดียว
ของญ่ีปุ่นท่ีเมืองซาเซโบะ เฮา้ส์เทนบอชเป็นเมืองชายทะเลเปิดใหม่ มีหอ้งพกัสไตลย์โุรปสุดหรู เพลิดเพลินไปกบั
บรรยากาศของหมู่บา้นฮอลแลนด ์ชมไมด้อกท่ีบานสะพร่ังตลอดทั้งปี มีกงัหนัลมขนาดยกัษแ์ละอาคารก่ออิฐท่ีมี
ความสง่างามเรียงรายสลบัสีเป็นทิวแถว ภายในเฮา้ส์เทนบอชยงัมีโรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชัน่ โรงภาพยนตร์ 3 
มิติ เคร่ืองเล่นไฮเทคนานาชนิด และ ร้านคา้ขายของท่ีระลึกอีกมากมาย  
** ซ้ือทวัร์เสริมเฮ้าส์เทนบอส : ตัว๋เข้าชม(ไม่รวมเคร่ืองเล่น)+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 3,900 บาท   >> เด็กอายตุ ่ากว่า12ปี ท่านละ 3,400 บาท 
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่าน้ัน...เพือ่ยนืยันการได้รับบริการและราคาตามทีร่ะบุ** 
 รับประทานอาหารกลางวนัและค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที ่CENTRAL FUKUOKA HOTEL หรือ ROUTE INN HOTEL เทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วนัทีส่ี่ สวนสันติภาพนางาซาก ิ- ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ - โทซุพรีเมีย่ม เอ้าท์เลต็ - ออิอนพลาซ่า - ออนเซ็น+ขา
ปูยกัษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวศิาสตร์ยงั “สวนสันติภาพนางาซาก”ิ ถูกจดัสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึง
เหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูท่ีช่ือวา่ Fat man เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ท่ีท าลายเกือบทั้งเมืองและยงัฆ่า
ส่ิงมีชีวติไปมากกวา่ 80,000 คน ในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันเก่ียวกบัสันติภาพมากมาย โดยท่ีดา้นหลงัของสวนจะมีเสา
สีด าท่ีเป็นตวัช้ีต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหยือ่ในคร้ังนั้นดว้ย และทางตอนบนจะ
มีพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัการทิ้งระเบิดในคร้ังนั้น และน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ” สร้างข้ึนในปี 1688 เป็น
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ศาลเจา้นิกายชินโต ประจ าตระกลูนาเบะชิมะ ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และ
ส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริ และศาลเจา้คะซะม่าอินาริ ซ่ึงศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ
เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเก่ียวกบัการเก็บเก่ียว ความส าเร็จดา้นธุรกิจ และความ
ปลอดภยั ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่ีใบไมจ้ะ
เปล่ียนเป็นสีส้มแดง ส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว 
จากนั้นน าท่านสู่ “โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เลต็” 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
และใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน ณ พื้นท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนดช์ั้นน าและแบรนดท์อ้งถ่ิน
มากกวา่ 150 ร้าน อาทิเช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 
Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย น าท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนย์
รวมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และ
เลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ท่ี น าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนม
ญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั 
 พกัที ่HOTEL SEKIA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนั
ข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผอ่น
คลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่น
คลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
    

วนัทีห้่า   สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ             
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟุคุโอกะ” เพื่อเดินทางกลบัสู่เมืองไทย 
11.35 น.  เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 649 
14.55 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
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หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 

เดนิทาง  มถุินายน – กนัยายน 2561 (หา้ม 26-30 กรกฎาคม) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 15 ท่านข้ึนไป 
ผูใ้หญ่ 33,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  31,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 29,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -12,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั +ภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ช้ันทศันาจร GV2…K,V,W) 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 1/6/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 2 วนั) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง / ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ขากลบัหลงัท าการออกตัว๋ไปแลว้  

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์(ด้วยส าเนาหน้าพาสปอร์ต ชัดเจน)เม่ือไดรั้บการคอนเฟิร์มท่ีนัง่ตามเง่ือนไข จึงช าระเงินมัดจ า 20,000 บาท  
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทางยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o ตัว๋โปรโมชัน่น้ีไม่สามารเปล่ียนคนเดินทางแทนได ้หากเดินทางไม่ได้ต้องท าการซ้ือตั๋วใหม่เท่าน้ัน 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ หรือ ไม่มีท่ีนัง่คลาส K / V / W 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่น
นั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั 
(หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
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o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 


