
 

 
 

 
 

 
            

** ชม “เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์” ตกแต่งดว้ยหลอดไฟกวา่ 13 ลา้นดวง 

** ชม “หมู่บ้านยูฟูอนิ” หมู่บา้นหตักรรมและตน้ก าเนิด OTOP 

** เตม็อ่ิมกบัความน่ารักของเพนกวนิกวา่ 9 สายพนัธ์ุทัว่โลกท่ี “พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ เพนกวนิ นางาซาก”ิ 

** ชอ้ปป้ิงยา่นดงัท่ี คาเนลซิตี ้และ โทซุพรีเมีย่ม เอ้าท์เลต็ 

** สัมผสับรรยากาศและชิมอาหารทอ้งถ่ินท่ี ซุ้มอาหารสไตล์YATAI 

** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น  
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 2-6, 7-11, 9-13, 14-18, 16-20 พฤศจิกายน 2561  
7-11 ธันวาคม 2561 (วนัรัฐธรรมนูญ) 
5-9, 12-16, 14-18, 19-23 ธันวาคม 2561 

(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกโุอกะ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตวัเดินทาง น าท่านผา่นขั้นตอนการ

เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ท่ี 3 เคาน์เตอร์ D 
 

วนัทีส่อง ฟุกโุอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โทซุพรีเมีย่ม เอ้าท์เลต็ - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์  
01.00 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 
 น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานท่ี

ท่องเท่ียวมากมาย เพื่อเดินทางไป “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างข้ึนในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นกัปราชญแ์ละกวี



 

เอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผูถู้กเนรเทศจากราชส านกัโตเกียวและเสียชีวติลง จากนั้นไดเ้กิดเร่ืองร้ายต่างๆข้ึน
มากมายจนลือกนัวา่ตน้เหตุเป็นเพราะการเนรเทศท่านอยา่งไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงไดรั้บการบูชาในฐานะ
เทม็มงั เทพแห่งวรรณกรรมและวฒันธรรม ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั้นต่างพากนัมุ่งหนา้มายงัสะพานโคง้ของ
ศาลเจา้เพื่อบนบานขอใหส้อบผา่น 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านสู่ “โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เลต็” เป็นพื้นท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนดช์ั้นน าและแบรนด์

ทอ้งถ่ินมากกวา่ 150 ร้าน อาทิเช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 
Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็น
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย จากนั้นใหทุ้กท่าน
สนุกสนานกบั “เฮ้าส์เทนบอช หรือ หมู่บ้านฮอลแลนด์” (HUIS TEN BOSCH) แห่งเดียวของญ่ีปุ่นท่ีเมืองซาเซ
โบะ เฮา้ส์เทนบอชเป็นเมืองชายทะเลเปิดใหม่ มีหอ้งพกัสไตลย์โุรปสุดหรู เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของ
หมู่บา้นฮอลแลนด ์ชมไมด้อกท่ีบานสะพร่ังตลอดทั้งปี มีกงัหนัลมขนาดยกัษแ์ละอาคารก่ออิฐท่ีมีความสง่างาม
เรียงรายสลบัสีเป็นทิวแถว ภายในเฮา้ส์เทนบอชยงัมีโรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชัน่ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เคร่ืองเล่น
ไฮเทคนานาชนิด ร้านคา้ขายของท่ีระลึกอีกมากมาย และใหทุ้กท่านชมความสวยงามของ “เทศกาลประดับไฟ
หมู่บ้านฮอลแลนด์” ท่ียิง่ใหญ่แห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นดว้ยหลอดไฟกวา่ 13 ลา้นดวง ภาพววิของแสงสีตระการตาใน
ตอนกลางคืนบนอาณาจกัรแห่งแสงไฟประจ าฤดูหนาว ท่ีน่ียงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ของการแสดง
ไฟอิลลูมิเนชัน่ทัว่ประเทศ สาขาส่ิงบนัเทิง ถึงส่ีปีซอ้นอีกดว้ย  
รวมตัว๋เขา้ชมงาน Huis Ten Bosch - Kingdom of Light (แต่ไม่รวมเคร่ืองเล่น) 

  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พกัท่ี HOTEL MARINE WORLD  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีส่าม เมืองนางาซาก ิ- พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ เพนกวนิน - สวนสันติภาพ - ย่านไชน่าทาวน์ -  
ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซาก”ิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมือง
ท่าท่ีมีการติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตกซ่ึงมาเผยแผเ่ขา้สู่ประเทศญ่ีปุ่น และน าทุก
ท่านเพลิดเพลินกบั “พพิธิภณัฑ์สัตว์น า้ เพนกวนินางาซาก”ิ พิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเพนกวนิกวา่ 9 สายพนัธ์ุ จาก



 

ทั้งหมด 18 สายพนัธ์ุ เรียกไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าท่ีมีเพนกวนิมากท่ีสุดในโลก นอกจากเพนกวนิแลว้ ก็ยงัมี
กุง้ หอย ปู ปลา อีกหลากหลายสายพนัธ์ุใหไ้ดช้มกนัอีกดว้ย จากนั้นน าท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวศิาสตร์ยงั 
“สวนสันติภาพนางาซาก”ิ ถูกจดัสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูท่ีช่ือวา่ Fat man เม่ือวนัท่ี 9 
สิงหาคม ค.ศ. 1945 ท่ีท าลายเกือบทั้งเมืองและยงัฆ่าส่ิงมีชีวติไปมากกวา่ 80,000 คน ในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ัน
เก่ียวกบัสันติภาพมากมาย โดยท่ีดา้นหลงัของสวนจะมีเสาสีด าท่ีเป็นตวัช้ีต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบิด
ปรมาณู และมีรายช่ือของเหยือ่ในคร้ังนั้นดว้ย และทางตอนบนจะมีพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัการทิ้งระเบิดในคร้ังนั้น 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านชม “ย่านไชน่าทาวน์ นางาซาก”ิ (Nagasaki Chinatown) เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีน่ีเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งรกราก เขา้มาคา้ขายในประเทศญ่ีปุ่น ตึกรามบา้นเรือน
ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านคา้ ร้านอาหารจีน ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในชุนชน เช่น ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตู ลว้นถูกสร้าง
ตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ชมบรรยากาศแบบจีนแท ้จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ” สร้างข้ึน
ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อิ
นาริท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริ และศาลเจา้คะซะม่าอินาริ ซ่ึงศาลเจา้แห่งน้ีเป็น
ท่ีประทบัของเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเก่ียวกบัการเก็บเก่ียว ความส าเร็จดา้น
ธุรกิจ และความปลอดภยั ดา้นบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้
ร่วง ท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีส้มแดง ส่วนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ี
สวยงามเลยทีเดียว 
 พกัที ่HOTEL SEKIA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนั
ข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่
ออนนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, 
สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัทีส่ี่ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอนิ - ห้างคาแนลซิตี ้ฮากาตะ - ซุ้มอาหารสไตล์
YATAI 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 น าท่านชม “ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ” มีลกัษณะเป็นทุ่งหญา้พื้นราบรูปร่างส่ีเหล่ียมท่ีถูกปกคลุมดว้ยตน้หญา้เขียวขจี 
ซ่ึงเป็นทศันียภาพท่ีมีความสวยงามมาก มีพื้นท่ีโดยรวม 785,000 ตารางเมตร มีศูนยก์ลางเป็นสระน ้าขนาดใหญ่ 
และมา้ยนืเล็มหญา้อยูร่อบบริเวณ ซ่ึงเป็นความงดงามตามธรรมชาติแบบชนบท ความงดงามน้ีถึงกบัมีนกั
ประพนัธ์และนกัเขียนจ านวนมากแต่งโคลงกลอนเอาไว ้และใหทุ้กท่านผา่นชม "ภูเขาไฟอะโสะ" ภูเขาไฟท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและยงัคุกรุ่นอยูใ่จกลางเกาะคิวชู หอ้มลอ้มดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม ้บ่อน ้าพุร้อน 
ปัจจุบนันเป็นภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชูดว้ยเส้นผา่ศูนยก์ลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จน
มีผูข้นานนามวา่เป็นภูเขาไฟฟูจิลูกท่ี 2 ของประเทศญ่ีปุ่น 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ (Yufuin Village)” เป็นหมู่บา้นหตักรรม ตน้ก าเนิด OTOP ภายในหมู่บา้นมี
ร้านคา้ การฝีมือมากมายชมร้านเคร่ืองแกว้ ร้านขนมญ่ีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอา้น และเลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกมากมาย ดา้นในยงัมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตลย์โุรป ท่ีตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก และ ลงตวั ไม่วา่
ท่านอยูมุ่มไหนก็สามารถถ่ายรูป ไดว้วิท่ีสวยงาม อีกทั้งสวนของหลงัหมู่บา้นแห่งน้ี ท่านจะเห็นววิทะเลสาบ
ขนาดเล็กท่ีลอ้มดว้ยธรรมชาติทิวเขาอนัสวยงาม นบัวา่เป็นอีกบรรยากาศท่ีน่าบนัทึกภาพเป็นท่ีระลึกดว้ยเช่นกนั 
จากนั้นน าท่านสู่หา้ง “คาแนลซิตี ้ฮากะตะ” เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมืองท่ีอยูใ่นเมือง" ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรง
ละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองท่ีไหลผา่นกลางศูนยก์ลางคา้ น าท่านชมบรรยากาศ
และชิมอาหารทอ้งถ่ินท่ี “ซุ้มอาหารสไตล์YATAI” เป็นซุ้มอาหารรถเขน็ท่ีเป็นไฮไลทข์องเมืองฟุคุโอกะและมี
เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ร้านจะตั้งอยูแ่ถวๆริมขา้งทางและดูเรียบง่าย โดยทัว่ไปแต่ละร้านอาหารจะมีท่ีนัง่ประมาณ8-
10ท่ีนัง่ เมนูอาหารส่วนมากจะเป็นอาหารทอ้งถ่ินท่ีกินง่ายๆ เช่น ฮากะตะราเมง โอเดง้ ไก่เสียบไมย้า่ง ร้าน
สไตลย์าไตจะเปิดในช่วงเยน็จนถึงดึก จึงเป็นร้านท่ีคนแวะมาด่ืมหลงัเลิกงานและพบปะสังสรรคก์นั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี FUKUOKA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

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 



 

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เดนิทาง   2-6, 7-11, 9-13, 14-18, 16-20 พฤศจิกายน 2561  
 7-11 ธันวาคม 2561 (วนัรัฐธรรมนูญ) 

5-9, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ธันวาคม 2561 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 

**สทิธิพ์เิศษเหนอืใคร** 
(ส ำหรับทำ่นทีจ่องและมัดจ ำลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 2 เดอืนกอ่นเดนิทำง) 

ฟร.ี.เปลีย่นชือ่ (ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนักอ่นเดนิทำง) 

ฟร.ี.ยกเลกิ (ไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนักอ่นเดนิทำง) 

รบัเพิม่..สว่นลด 5,000 บาท (ส ำหรับเด็กไมเ่สรมิเตยีง) 

 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 04/7/2561) 
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 3 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
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 านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

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 จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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