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** ชม “บ่อน ำ้แร่จโิคกุ” บ่อน ้ำแร่ธรรมชำติท่ีมีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน ้ำทะเล 
** ชม “อนุสรณ์สถำน” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อร ำลึกถึงเหตุกำรณ์สงครำมโลกคร้ังท่ี2 ท่ีเมืองนำงำซำกิ 
** นัง่กระเชำ้ข้ึนสู่จุดชมวิว “ภูเขำอนิำซะ” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ควำมสูง 333 เมตร สัญลกัษณ์เมืองนำงำซำกิ 

** ชม “หมู่บ้ำนยูฟูอนิ” หมู่บำ้นหตักรรมและตน้ก ำเนิด OTOP 
** สุดอลงักำรกบัอุโมงค ์“ดอกวสิทเีรีย” ท่ีสวนคำวำชิฟูจิ 1ปีมีรอบเดียวเท่ำนั้น 
** ใหท่้ำนไดผ้อ่นคลำย แช่น ำ้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขำปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริกำรท่ำนดว้ยน ำ้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่ำนละ 1ขวด/วนั 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 25 - 29 / 26 - 30 เมษำยน 2561 
2 - 6 / 3 - 7 / 5 - 9 พฤษภำคม 2561 

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบินฟุคุโอกะ 
21.00 น. พร้อมกนัที่ สนำมบนิสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสำรขำออก) เพือ่เตรียมตวัเดินทำง น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำร

เช็คอินของ สำยกำรบินไทย ประตูทำงเขำ้ที่ 3 เคำน์เตอร์ D 
   
 



 

2 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) WISTERIA KYUSHU 5D3N BY TG 
http://www.hijapantour.com/ 

วนัทีส่อง ฟุคุโอกะ - ศำลเจ้ำดำไซฟุ - เมืองนำงำซำก ิ- สวนสันติภำพนำงำซำก+ิพพิธิภณัฑ์ระเบิดปรมำณู - 
ย่ำนไชน่ำทำวน์ - น่ังกระเช้ำชมววิภูเขำอนิำซะ 

00.50 น.  เหินฟ้ำสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648  
  (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง / เวลำทอ้งถ่ินจะเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
08.00 น.  ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองฟุคุโอกะ น ำท่ำนผำ่นพธีิกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร ศุลกำกร จำกนั้นเดินทำงสู่ตวั

เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกำะคิวชู เกำะที่มีควำมสวยงำมทำงธรรมชำติและสถำนที่ท่องเที่ยวมำกมำย 
เดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำดำไซฟ”ุ สร้ำงขึ้นในปี 1591 เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่นกัปรำชญแ์ละกวเีอกซูงำวำระ มิจิซำเนะ ผู ้
ถูกเนรเทศจำกรำชส ำนกัโตเกียวและเสียชีวติลง จำกนั้นไดเ้กิดเร่ืองร้ำยต่ำงๆขึ้นมำกมำยจนลือกนัวำ่ตน้เหตุเป็น
เพรำะกำรเนรเทศท่ำนอยำ่งไม่เป็นธรรม ต่อมำท่ำนจึงไดรั้บกำรบูชำในฐำนะเทม็มงั เทพแห่งวรรณกรรมและ
วฒันธรรม ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั้นต่ำงพำกนัมุ่งหนำ้มำยงัสะพำนโคง้ของศำลเจำ้เพือ่บนบำนขอใหส้อบ
ผำ่น จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองนำงำซำกิ” เมืองเก่ำแก่อนัทรงคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็น
เมืองท่ำที่มีกำรติดต่อคำ้ขำย แลกเปล่ียนอำรยะธรรมต่ำงๆ กบัโลกตะวนัตกซ่ึงมำเผยแผเ่ขำ้สู่ประเทศญี่ปุ่ น 
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จำกนั้นน ำท่ำนระลึกถึงเหตุกำรณ์ในประวศิำสตร์ยงั “สวนสันติภำพนำงำซำก”ิ ถูกจดัสร้ำงขึ้นเพื่อร ำลึกถึง
เหตุกำรณ์ทิ้งระเบิดปรมำณูที่ช่ือวำ่ Fat man เม่ือวนัที่ 9 สิงหำคม ค.ศ. 1945 ที่ท  ำลำยเกือบทั้งเมืองและยงัฆ่ำ
ส่ิงมีชีวติไปมำกกวำ่ 80,000 คน ในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันเก่ียวกบัสนัติภำพมำกมำย โดยที่ดำ้นหลงัของสวนจะมี
เสำสีด ำที่เป็นตวัช้ีต  ำแหน่งจุดศูนยก์ลำงของระเบิดปรมำณู และมีรำยช่ือของเหยือ่ในคร้ังนั้นดว้ย และทำง
ตอนบนจะมีพพิธิภณัฑเ์ก่ียวกบักำรทิ้งระเบิดในคร้ังนั้น และน ำท่ำนชม “พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมำณูนำงำซำก”ิ 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จดัแสดงและรวบรวมขอ้มูลเหตุกำรณ์ ซำกช้ินส่วนส่ิงของต่ำงๆ โดย
เรียงล ำดบัเหตุกำรณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมำณูลง จนถึงวนิำทีแห่งควำมหำยนะ ซ่ึงมีหลกัฐำนที่ถูกวดีีโอบนัทึก
ไว ้ภำพถ่ำยอำคำรบำ้นเรือนที่พงัยบัเยนิ ภำพผูค้นลม้ตำย หรือผูท้ี่รอดชีวติแต่ตอ้งทนทุกขท์รมำนจำกสำรกมัต
ภำพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขำว) ที่ค่อยๆคร่ำชีวติผูค้นเหล่ำนั้นไปอีกจ ำนวนมำก  
น ำท่ำนสู่ “ย่ำนไชน่ำทำวน์ นำงำซำกิ” (Nagasaki Chinatown) เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชำวจีนขนำดใหญ่ที่
ประเทศญี่ปุ่ น ที่น่ีเป็นแหล่งชุมชนชำวจีนที่อพยพมำตั้งรกรำก เขำ้มำคำ้ขำยในประเทศญี่ปุ่ น ตึกรำมบำ้นเรือน
ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำรจีน ส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ ในชุนชน เช่น ศำลเจำ้ วดั ซุม้ประตู ลว้นถูกสร้ำง
ตำมแบบสถำปัตยกรรมจีน ชมบรรยำกำศแบบจีนแท ้จำกนั้นน ำท่ำน “น่ังกระเช้ำ” ขึ้นสู่จุดชมววิ “ภูเขำอินำซะ” 
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ควำมสูง 333 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของจงัหวดันำงำซำกิเมืองที่มีประวติัศำสตร์ยำวนำนกบั
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กำรรับอิทธิพลจำกตะวนัตกมำตั้งแต่อดีตกำล โดยเฉพำะทิวทศัน์บริเวณท่ำเรือและอ่ำวนำงำซำกิ บำ้นเรือนตั้ง
เรียงรำยลดหลัน่กนัไปบนภูมิประเทศซ่ึงเป็นภูเขำ ถือไดว้ำ่เป็นจุดชมววิที่สำมำรถมองววิเมืองนำงำซำกิเมืองที่
งดงำมทั้งเมือง ทั้งในตอนกลำงวนัและตอนกลำงคืน 
 รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 พักที่ NAGASAKI NISSHOKAN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

    
 

วนัทีส่ำม ศำลเจ้ำยูโทคุอนิำริ - โทซุพรีเมีย่ม เอ้ำท์เลต็ - หมู่บ้ำนยูฟูอนิ - เบปปุ - จโิคกเุมงูริ - ออนเซ็น+ขำปู
ยกัษ์ไม่อั้น 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
เดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำยูโทคุอินำริ” สร้ำงขึ้นในปี 1688 เป็นศำลเจำ้นิกำยชินโต ประจ ำตระกูลนำเบะชิมะ ผูป้กครอง
เมืองซำกะ ในสมยัเอโดะ เป็นศำลเจำ้อินำริที่ใหญ่และส ำคญัเป็นอนัดบั 3 รองมำจำก ศำลเจำ้ฟุชิมิอินำริ และศำล
เจำ้คะซะม่ำอินำริ ซ่ึงศำลเจำ้แห่งน้ีเป็นที่ประทบัของเทพเจำ้ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ประชำชนต่ำงนิยมไปสกักำระขอพร
เก่ียวกบักำรเก็บเก่ียว ควำมส ำเร็จดำ้นธุรกิจ และควำมปลอดภยั ดำ้นบนของตวัศำลเจำ้ ก็เป็นจุดชมววิที่สวยงำม
อีกจุดหน่ึง โดยเฉพำะช่วงฤดูใบไมร่้วง ที่ใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีสม้แดง ส่วนหนำ้ศำลเจำ้ก็ยงัมีสะพำนสีแดงคู่กบั
แม่น ้ ำสำยเล็กๆเป็นจุดถ่ำยภำพที่สวยงำมเลยทีเดียว น ำท่ำนสู่ “โทซุพรีเมีย่ม เอ้ำท์เล็ต” เป็นพื้นที่ชอ้ปป้ิงเอำ้ท์
เล็ตขนำดใหญ่ มีร้ำนคำ้ของแบรนดช์ั้นน ำและแบรนดท์อ้งถ่ินมำกกวำ่ 150 ร้ำน อำทิเช่น Coach, Armani, 
Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมำกมำย สำมำรถชอ้ป
ป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้ำย และเด็กเล็ก ไม่วำ่จะเป็นเส้ือผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำงค ์โดยแต่ละร้ำนก็จะมี
โปรโมชัน่ส่วนลดมำกมำย 
 รับประทำนอำหำรกลำงวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนยูฟูอนิ (Yufuin Village)” เป็นหมู่บำ้นหตักรรม ตน้ก ำเนิด OTOP ภำยในหมู่บำ้นมี
ร้ำนคำ้ กำรฝีมือมำกมำยชมร้ำนเคร่ืองแกว้ ร้ำนขนมญี่ปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอำดสะอำ้น และเลือกซ้ือของ
ที่ระลึกมำกมำย ดำ้นในยงัมี Flora Village เป็นทีมปำร์คสไตลย์โุรป ที่ตกแต่งไดอ้ยำ่งน่ำรัก และ ลงตวั ไม่วำ่
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ท่ำนอยูมุ่มไหนก็สำมำรถถ่ำยรูป ไดว้วิที่สวยงำม อีกทั้งสวนของหลงัหมู่บำ้นแห่งน้ี ท่ำนจะเห็นววิทะเลสำบ
ขนำดเล็กที่ลอ้มดว้ยธรรมชำติทิวเขำอนัสวยงำม นบัวำ่เป็นอีกบรรยำกำศที่น่ำบนัทึกภำพเป็นที่ระลึกดว้ยเช่นกนั 

 เดินทำงสู่เมือง “เบปป”ุ แหล่งน ้ ำแร่และน ้ ำพรุ้อนที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกำะคิวชู และมีประสิทธิภำพในกำรรักษำ
โรคไดด้ว้ย น ำท่ำนสู่ “บ่อน ้ำแร่จิโคก ุหรือเรียกว่ำ จิโคกเุมงูริ” บ่อน ้ ำแร่ธรรมชำติที่มีสีสนัตระกำรตำ บำ้งสีแดง 
บำ้งสีเขียว บำ้งเป็นบ่อโคลนเดือดที่อดัแน่นดว้ยแร่ธำตุเขม้ขน้ (บ่อที่ท่ำนจะได้ชมคือ บ่อสีฟ้ำ) สวยสดใส 
เหมือนน ้ ำทะเล เป็นที่นิยมของคนทัว่ไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีควำมร้อนสูงถึง 98 องศำเซลเซียส ส่ง
กล่ินแร่อบอวลไปทัว่หุบเขำ มีควนัพวยพุง่ออกมำจำกรอยแยกของหิน ซ่ึงเป็นธรรมชำติที่ท่ำนจะหำไดท้ี่น่ีที่
เดียว 
 พักที่ BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว  
 รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พเิศษ!!ใหท้่ำนไดท้ำนขำปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบ
ไม่อั้น 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ ำแร่ หรือ ออนเซ็น เพือ่ผอ่น
คลำยควำมเม่ือยลำ้ กำรอำบน ้ ำแร่ จะท ำให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภำพดี, ผอ่น
คลำยควำมเม่ือยลำ้ และยงัช่วยในระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำยอีกดว้ย 

    
 

วนัทีส่ี่ สวนคำวำชิฟูจ(ิชมดอกวสิทเีรีย) - ปรำสำทโคคุระ - ย่ำนช้อปป้ิงเทนจิน - ห้ำงคำแนลซิตี ้ฮำกำตะ  
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมสวยงำมของดอกวสิทีเรีย ณ “สวนคำวำชิฟูจิ”  จุดเด่นภำยในสวนแห่งน้ีคืออุโมงค์
ดอกวสิทีเรียกวำ่ 200 ตน้ ที่ทิ้งก่ิงกำ้นพร้อมดอกสีม่วงเขม้ ม่วงอ่อน ขำว และชมพไูล่เฉดสีหอ้ยลงมำจำก
อุโมงคไ์มท้ีค่ลุมทำงเดินยำวประมำณ 100 เมตร นอกจำกน้ียงัมีจุดชมดอกไมท้ี่เป็นซุม้โคง้คร่ึงวงกลม และ
ซุม้ส่ีเหล่ียมขนำดกวำ้ง เม่ือมองจำกระยะไกลจะเหมือนพูป่ระดบัเตม็ ลำนรอบๆจะมีมำ้นัง่ใหน้ัง่ชมดอกไม้
อยูห่ลำยจุดทัว่บริเวณ ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัควำมสวยงำมของดอกไม ้จำกนั้นน ำท่ำนชม “ปรำสำโคคุระ” 
(ดำ้นนอก) ปรำสำทที่ถูกสร้ำงขึ้นมำนำนกวำ่ 400 ปี บริเวณปรำสำทฝ่ังทิศตะวนัออกจะมีสวนที่สวยงำม
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ขนำดใหญ่ แบ่งออกเป็น สวนญี่ปุ่ น ส่วนที่เป็นอำคำรไมน้ัง่จิบชำริมสวน พร้อมชมววิปรำสำท และส่วนสุดทำ้ย
จะเป็นพพิธิภณัฑข์นำดยอ่ม ที่มีทั้งวตัถุโบรำณ ชุดกิโมโน ชุดซำมูไร และกำรจ ำลองผงับำ้นเมืองสมยัก่อน ให้
ทุกท่ำนไดใ้ชเ้วลำเก็บควำมสวยงำมของสวนญี่ปุ่ นตำมอธัยำศยั 

**ในกรณเีข้ำ..(สวนคำวำจฟูิจ)ิ..ไม่ได้ อำจเปลีย่นไปชมดอกวิสทีเรียทีส่วนอ่ืนแทน ** 

   
 รับประทำนอำหำรกลำงวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
น ำท่ำนสู่ “ย่ำนเทนจิน(Tenjin)” โดยในบริเวณน้ีจะมีร้ำนรวง ถนนคนเดิน และหำ้งใหญ่ๆมำรวมตวักนัอยู่
มำกมำย มีสินคำ้ใหเ้ลือกซ้ือหลำกหลำยชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เส้ือผำ้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เคร่ืองส ำอำงค์
ต่ำงๆ รวมไปถึงร้ำนอำหำรอีกมำกมำย ต่อดว้ย “คำแนลซิตี ้ฮำกะตะ” เป็นศูนยก์ำรคำ้และควำมบนัเทิงขนำด
ใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่ น ไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่เป็น "เมืองที่อยูใ่นเมือง" ประกอบดว้ยร้ำนคำ้ ร้ำน
กำแฟ ภตัตำคำร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภำพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองทีไ่หลผำ่นกลำงศูนยก์ลำงคำ้ 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พักที่ CANAL CITY FUKUOKA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

     
    

วนัทีห้่ำ   สนำมบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ             
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน “สนำมบินฟุคุโอกะ” เพือ่เดินทำงกลบัสู่เมืองไทย 
11.35 น.  เหินฟ้ำสู่เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG 649 
14.55 น.   เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทบัใจเตม็เป่ียม  
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หมำยเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆที่ระบุในรำยกำรน้ีอำจมีกำรปรับยำ่น และสถำนที่ตั้ง ไดต้ำมควำมเหมำะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบริษทัจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเสน้ทำงระหวำ่งกำรน ำเที่ยวเป็นส ำคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 

เดนิทำง  25 - 29 เมษำยน 2561 
5 - 9 พฤษภำคม 2561 

อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 
ผูใ้หญ่ 42,900 บำท 
เดก็อำย ุ7-11ปี / มีเตียง  40,900 บำท 
เดก็อำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 38,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพิม่ (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บำท 

เดก็ทำรก อำยตุ  ่ำกว่ำ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เชค็รำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 
 

เดนิทำง  26 - 30 เมษำยน 2561 
2 - 6 / 3 - 7 พฤษภำคม 2561 

อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 
ผูใ้หญ่ 43,900 บำท 
เดก็อำย ุ7-11ปี / มีเตียง  41,900 บำท 
เดก็อำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 39,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพิม่ (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บำท 

เดก็ทำรก อำยตุ  ่ำกว่ำ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เชค็รำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันำจร) 
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัที่สำยกำรบินเรียกเก็บ (ค  ำนวณ ณ วนัที่ 15/12/2560) 
o ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
o โรงแรมที่พกัตำมระบุไวใ้นรำยกำร หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบติัเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็นพษิระหวำ่งเดินทำง  
o กำรบริกำรของมัคคุเทศก์จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน 
o น ้ ำด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่ำนละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%  
o ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง / ต่อหนำ้เล่มหนงัสือเดินทำง 
o ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรที่สัง่มำในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกที่บริษทัจดัให ้ในรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำน ้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
o ค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใชจ่้ำยกบัเจำ้หนำ้ที่) 

 กรุณำแจง้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทำง พร้อมหนำ้พำสชดัเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมในภำยหลงั 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพิม่เติมตำมควำมพงึพอใจ 
o ค่ำวซ่ีำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ) 
 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงิน / กำรยกเลิก 
o กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท 
o ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
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o กรณยีกเลกิกำรเดนิทำง 31-45 วันก่อนเดินทำง ยดึมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดนิทำง 21-30 วันก่อนเดินทำง ยดึมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดนิทำง 11-20 วันก่อนเดินทำง ยดึเงิน 50% ของรำคำทัวร์ (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิกำรเดนิทำง 10 วันก่อนเดินทำง ยึดเงนิ 100% ของรำคำทัวร์ (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น ทำงบริษทัฯ จะไม่ท ำกำรเก็บเอกสำรจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสำรเป็น ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อำหำรที่ไม่สำมำรถทำนได้, ที่น่ังที่ต้องกำร, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ำรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนกำรเดินทำง (เป็นอย่ำงช้ำ) 

 
เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรำคำในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทำงไม่ถึงจ ำนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเรำทรำบ ณ วนัที่ส ำรองที่นัง่ หำกไม่มีกำรแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกตัว๋เคร่ืองบินดงักล่ำวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สำมำรถน ำมำขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวำ่งกำรท่องเที่ยวน้ี หำกท่ำนไม่ใชบ้ริกำรใดๆ ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได ้ 
o ค่ำบริกำรที่ท่ำนช ำระกบัทำงบริษทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษทัฯไดช้ ำระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันั้นหำกท่ำนมีเหตุอนัใดที่ท  ำใหท้่ำนไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรที่ระบุไว ้ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได ้ 

o ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นไดป้ระกำศยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่กำรพ  ำนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นไดป้ระกำศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพ ำนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หำกผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ  ำนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท ำงำน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีำ
ตำมปกติ) 

o หำกท่ำนถูกเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผดิชอบของบริษทัฯทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด  

o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ไม่วำ่ประเทศใดจนท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้คณะทวัร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สำมำรถรอทำ่น ณ สนำมบนิได ้จ  ำเป็นตอ้งออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบริษทัฯ จะท ำหนำ้ที่
ประสำนงำนและเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงดำ้วที่พ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท ำหนำ้ที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อ ำนำจสิทธ์ิขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง  
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o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนืออ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใชจ้ำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดกำรสูญหำยของ 
สมัภำระระหวำ่งกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อกำรสูญหำยดงักล่ำว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยกำรทวัร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยดึถือ
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคญั 

o เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ แลว้ 


