
#15597 ทัวรญ่ีปุน ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน บอทะเลนรกยูมิจิโคคุ
ชมซากุระที่ สวนไมซุรุ บิน TG
ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ เบบปุ ตลาดเชาโยบูโกะ ภูเขาคากามิ ปราสาทคาระซึ โทซุพรีเมี่
ยมเอาทเล็ท หมูบานยุฟุอิน ทะเลสาบคินริน บอนรกจิโงคุดานิ ฟารมสตรอเบอรรี่
ยานเทนจิน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ตลาดเชาโยบูโกะ - ปราสาทคาราสุ - ยอดเขา
คางามิ    Karatsu Royal หรือเทียบเทา

3 โทสุ พรีเม่ียม เอาทเลต - หมูบานยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน - เบปปุ -
บอน้ํารอนจิโคกุ   

Hotel &amp; Resort
Beppuwan หรือเทียบเทา

4 บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ - ไรสตรอเบอรร่ีญ่ีป ุน - ฟุกุโอกะ - สวนมาอิซูรุ
- ดิวต้ีฟรี - ยานเท็นจิน   

Hotel Toei , Fukuoka หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 เม.ย. 65 - 9 เม.ย. 65 ฿40,999 ฿40,999 ฿39,999 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ตลาดเชาโยบูโกะ - ปราสาทคาราสุ -
ยอดเขาคางามิ

กําหนดการทั้งหมด

** ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 2 สายการบินไทย เคานเตอร
C เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง

** ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี
TG648 (เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู ตลาดเชาโยบูโกะ (Yobuko Morning Market) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของทาเรือโยบูโกะ (Yobuko
port) ท่ีตลาดแหงน้ีนั้นถือเป็นหน่ึงในตลาดเชาท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน อีกท้ังยังเป็นตลาดเกาแกท่ีมีมานานเป็นรอยปี โดย
ตัวตลาดเองจะมียาวประมาณ 200 เมตร เต็มไปดวยแผงขายอาหารทะเลสดๆ อาหารแปรรูป ผัก และดอกไมใหเลือกซ้ือกันอยาง
เพลิดเพลินเลยทีเดียว

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ปราสาทคาระซึ (Karatsu Castle) ตั้งอยูท่ีเมืองซากะ (Saga) ปราสาทแหงน้ีตั้งอยูใกลๆกับอาวคาระซึ
(Karatsu Bay) ทําใหนอกจากเราจะไดชมสถาปัตยกรรมงามๆของปราสาทแลว ท่ีน่ียังเป็นอีกจุดท่ีสามารถชมวิวอาวคาระซึไป
จนถึงวิวทิวทัศนของเมืองซากะไดสวยมากๆ ย่ิงชวงฤดูใบไมผลิก็สามารถชมดอกซากุระได แถมชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ก็
จะพบกับความสวยงามของซุมดอกวิสทีเรียสีมวงไดอีกดวย

จากนั้นเดินทางสู ภูเขาคากามิ (Kagami Yama) แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเล่ืองชื่อของเกาะซากะ มีความอุดม
สมบูรณของปาไม และยังเป็นจุดชมวิวสุดปัง เราสามารถชมความงามของสถานท่ีชื่อดังตางๆ ของเมืองนิจิโนะมัตสึบาระ และอาว
คารัตสึ รวมไปวิวของเกาะรอบๆ นอกจากน้ี คากามิยามะยังมีตํานานมากมาย และยังเป็นภูเขาท่ีถูกกลาวถึงในบทกวีของมันโยะ
ชู ชื่อของภูเขาน้ีเชื่อวามาจากการท่ีจินกูโคโกขึ้นไปบนยอดเขาและพบกระจก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Karatsu Royal หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

ตลาดเชาโยบูโกะ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีมีผู
โดยสารมากเป็นอันดับสี่ในญ่ีป ุน ทาอากาศยานน้ีมีทางเชื่อมตอกับเมืองโดยรถไฟใตดิน
เมืองฟูกูโอกะและรถไฟใตดินจากทาอากาศยานไปยังยานธุรกิจ

ตลาดเชาโยบูโกะ (YOBUKO MORNING MARKET) ตลาดเชาจัดขึ้นเป็นประจําทุกวัน
ตั้งแตเวลา7โมงครึ่งถึงเท่ียง ท่ีถนนตลาดเชาฝ่ังตะวันออกของทาเรือโยบุโกะ ถนนตลาด
เชาท่ียาว200เมตร มีรานคาเกือบ50ราน มีขายท้ังปลาท่ีเพ่ิงจับมาสดๆ อาหารแปรรูป ผัก
ดอกไม และอ่ืนๆ คุณปารานไหนอารมณดีก็จะไดพูดคุยและตอราคาอยางสนุกสนาน เป็น
ท่ีทองเท่ียวยามเชาท่ีเป็นเอกลักษณเฉพาะของเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปราสาทคาราสุ

ยอดเขาคางามิ

 บาย

ปราสาทคาราสุ (KARATSU CASTLE) (ชมภายนอก) ท่ีเมืองคาราสุ มีปราสาทท่ีเป็น
สัญลักษณของเมืองน้ีเรียกวา ปราสาทคาราสุ ซ่ึงเริ่มตนการสรางกวาเจ็ดปี ปัจจุบันน้ีหาก
มองไปจะเป็นของศิลปวัฒนธรรมของปี 1966 ปราสาทหาชั้นท่ีโดดเดนสวยงามตั้ง
ตระหงานนอยู เมื่อมองไปจะเห็นหอคอยของปราสาทอยูตรงหนาแลวขยายออกไปในแนว
ระนาบ เหมือนกับวาปราสาทน้ีกําลังกางปีกออก ปราสาทคาราสุนั้น เป็นด่ังบทเรียนท่ี
ตองศึกษา เรียกวาเป็นการกอสรางแบบมาอิซุรุภายในปราสาทสรางดวยวัสดุชั้นดี มีอาวุธ
มากมายในน้ีท่ีบอกถึงความเป็นยุคสมัยของความรุงเรือง ท้ังยังมีวัตถุโบราณของเมือง
คาราสุแสดงอยูดวย ท่ีชั้น 5 ของปราสาท ยังมีจุดชมวิว ท่ีมองไปเห็นทะเลเกนไกอิ ท่ีมอง
เรื่อยไปเห็นวิวของ มาสุอุรากาตะ หากจะขึ้นไปท่ีหอคอยของปราสาทก็ตองไดเดินผาน
บันไดหิน หรือ ทานสามารถใชลิฟทขั้นไปก็ได ท้ังยังมีสวนมาอิซุรุ อยูโดยรอบปราสาท
สวนน้ีมีดอกไมสวยงามดึงดูดใจมากมาย

เป็นภูเขาท่ีตั้งอยูในซากะ มีความอุดมสมบูรณของปาไม บนยอดสูงสุดมีความสูงอยูท่ี
284 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซ่ึงบนยอดเขานั้นถือเป็นจุดชมวิวอันสวยงาม ท่ีสามารถ
มองเห็นดานขวามือของเมืองคาราสึไดอยางท่ัวถึง รวมท้ังมองเห็นนิชิโนมัตสึบาระ อาวคา
ราสึ และในวันฟาโปรงก็จะมองไดไกลถึงเกาะอิคิในนางาซากิไดดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โทสุ พรีเม่ียม เอาทเลต - หมูบานยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน - เบป
ปุ - บอน้ํารอนจิโคกุ

เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นประเทศญ่ีป ุน เร็วกวาไทย 2 ช.ม.

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Karatsu Royal หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชอปป้ิงสินคาแบรนเนมท่ี โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ท (Tosu Premium Outlet) เป็นพ้ืนท่ีชอปป้ิงเอาทเล็ตขนาดใหญ
มีรานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน เชน Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap,
Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย สามารถชอปป้ิงไดครบท้ังผูหญิง ผูชาย และเด็กเล็ก
ไมวาจะเป็นเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค โดยแตละรานก็จะมีโปรโมชั่นสวนลดมากมาย

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเขาสู หมูบานยุฟุอิน เป็นตนแบบของหมูบาน OTOP ของประเทศญ่ีป ุน และเมืองน้ีมีชื่อเสียง อีกอยางในเรื่องของ
น้ําพุรอน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแหงน้ีท่ีเป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสีท่ีงดงามอีกแหงหน่ึงของหมูบานยูฟู
อิน อีกท้ังยังมีรานคาขายของพ้ืนเมือง ผักและผลไมสด ของท่ีระลึก Handmade นารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออยาง "โค
ร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด)

นําทานชม ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบเล็กๆในเมืองยูฟุอิน หางจากสถานีรถไฟประมาณ 25 นาที น้ําใน
ทะเลสาบแหงน้ีไหลมาจากน้ําพุรอนทําใหน้ําในสระอุนอยูตลอดเวลา และในตอนเชาบริเวณผิวน้ําจะมีไอน้ําลอยขึ้นมา เป็นอีก
หน่ึงทะเลสาบท่ีสวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไมเปล่ียนสีและฤดูหนาว

จากนั้นเดินทางสู เมืองเบปปุ ตั้งอยูบนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแหงบอน้ําแรท่ีเป็นบอโคลน จัดเป็น
เมืองท่ีมีรีสอรทน้ําแรมากท่ีสุดนักทองเท่ียวสามารถลองแชน้ําแรหลายหลากชนิดได

นําทานชม บอนรกจิโงคุดานิ (Jigoku Meguri Beppu) ท่ีเบปปุ (Beppu) แหลงออนเซนท่ีมีชื่อเสียงลําดับตนๆของญ่ีป ุน
เรียกไดวาถามาเบปปุแลวไมมาละก็เหมือนมาไมถึงเลยทีเดียว เน่ืองจากนับเป็นหน่ึงในจุดทองเท่ียวหลักของเมืองเบบปุโดย
หลักๆแลวนั้นบอนรก จิโกกุมีอยูดวยกันถึง 8 บอแตละบอก็จะมีเอกลักษณความพิเศษแตกตางกันไป

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Hotel & Resort Beppuwan หรือเทียบเทา

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเลตศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยท่ีราคาถูกจนแปลกใจ และเป็นแหลงรวมพลของแบ
รนเนมชื่อดังจากท่ัวโลก ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ี
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ

 บาย



วันท่ี 4 บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - ไรสตรอเบอรร่ีญี่ปุน - ฟุกุโอกะ -
สวนมาอิซูรุ - ดิวตี้ฟรี - ยานเท็นจิน

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หมูบานยูฟูอิน

ทะเลสาบคินริน

เบปปุ

บอนํ้ารอนจิโคกุ

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ บานอิฐท่ีประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิด ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและถายรูป
ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร รายขายของท่ีระลึก งานประดิษฐท่ีเป็นเอกลักษณ
ของเลน ของสะสมท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ

เปนทะเลสาบน้ําใสเล็กๆ ท่ีอยูไกลกับสถานี JR Yufuin Station น้ํานั้นทะลักมาจาก
บอน้ําพุรอนทําใหมีไอน้ําระเหยขึ้นมาเป็นทิวทัศน ท่ีสวยงาม

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชูท่ีดังเรื่องบอน้ํารอน ถาไดไปท่ีน่ีตองไดลงแชน้ําแรอุณหภูมิสูง
เพ่ือสุขภาพ

เป็นพ้ืนท่ีรวมบอน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ แตละจุดประกอบ
ดวยแรธาตุท่ีเขมขนแตกตางกันไป เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม
เป็นตน และมีความรอนเกินท่ีจะลงอาบได ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญเมื่อ
ตองมาเยือนเปบบุ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Hotel &amp; Resort Beppuwan หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม บอทะเลนรก ยูมิจิโคคุ (Umijigoku) บอน้ําสีฟาสดใส เน่ืองจากมีไอรอนซัลเฟตผสมอยูมาก ถูกยกใหเป็นแหลง
ทิวทัศนแหงชาติ ในปี 2009 ถึงแมวาสีจะดูเย็นสดชื่น แตอุณหภูมิภายในบอนั้นสูงถึง 98 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

นําทานเดินทางสูเมือง คุระเมะ เป็นเมืองท่ีมีซากโบราณ และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติใหพักผอนหยอนใจมากมาย

นําทานเดินทางสู ฟารมสตรอเบอรรี่ ท่ีฟุกุโอกะถือเป็นสตรอเบอรรี่ท่ีขึ้นชื่ออีกแหงหน่ึง ลูกใหญ สีแดงสด รสชาติหวาน
อรอย ท่ีสําคัญสายพันธุน้ีมีการเพาะปลูกเฉพาะท่ีฟุกุโอกะเทานน



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุทัย ใครไดไปสัมผัสแลวจะหลงใหลเสนหของเมืองน้ีท่ีแมจะ
เต็มไปดวยตึกสูงระฟาแตก็แฝงกล่ินอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ

นําทานชมซากุระท่ี สวนไมซุรุ ถูกสรางขึ้นในพ้ืนท่ีโดยรอบของซากฐานปราสาทฟุกุโอะกะ (Fukuoka castle) เป็นอีกหน่ึง
จุดชมดอกซากุระและดอกไมนานาชนิดท่ีงดงามไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน ผสมผสานกับกล่ินอายวัฒนธรรมทองถิ่น (โดยปกติดอก
ซากุระจะบานประมาณ ปลายเดือนมีนาคม ถึง ตนเดือนเมษายน ท้ังน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

นําทานเดินทางสู รานคา DUTY FREE ใหทานไดซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน เครื่องสําอางค โฟมลาง
หนา วิตามินตางๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ

อิสระใหทานชอปป้ิงท่ียานใจกลางเมือง ยานเทนจิน (Tenjin) สําหรับสายชอปรับรองวาเป็นชวงเวลาแหงความสุขเลยทีเดียว
เน่ืองจากยานน้ีมีใหเลือกเดินชอปชิมชิลกันแบบสุด ๆ ไมวาจะเป็นราคาตางๆ ท่ีเรียงรายอยูเต็มสองขางฝ่ังถนน ถนนคนเดิน ไป
จนถึงหางใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมาย สินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา เสื้อผา แบรนเนมด หนังสือ
เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการทองเทียว

พักท่ี Hotel Toei , Fukuoka หรือเทียบเทา

บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ

ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชื่อของบอน้ีมีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็นหน่ึงในแปดน้ําพุรอนของบอน้ําพุ
รอนเปบบุ น้ําในบอมีสีน้ําเงินสวยอันเป็นเอกลักษณท่ีเกิดจากการผสมผสานของแร
ตางๆ โดยเฉพาะแรโคบอลต น้ําในบอน้ีมีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญ่ีป ุนท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน และไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอเบอรรี่นั้นมีขนาดใหญ สีแดงสด และรสชาติ
หวานกวาในประเทศไทย ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอ
เบอรรี่ในไรน้ีได โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง และยังซ้ือกลับมาเป็นของฝากแกคนท่ี
บานได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟุกุโอกะ บาย

เป็นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองท่ีนาอยูท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือ
ของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่ีประชากรคับค่ังท่ีสุดในเกาะน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณ ปลายเดือนมีนาคม ถึง ตนเดือนเมษายน ท้ังน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สวนมาอิซูรุ

ดิวต้ีฟรี

ยานเท็นจิน

สวนมาอิซูรุเมื่อถึงชวงฤดูใบไมผลิ จะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ัวท้ังสวน ทําใหท่ีน่ีกลายเป็น
จุดชมซากุระท่ีดีท่ีสุดจุดหน่ึงของเมืองฟูกุโอกะ จึงดึงดูดคนมากมายใหเขาเย่ียมชมเดินเลน
หรือปิกนิกกันบนสนามหญาใตตนซากุระ

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นยานท่ีเรียกวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเป็น
downtown area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหาง
ใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมาย มีสินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา
เสื้อผา แบรนเนมด หนังสือ เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

 คํ่า  Hotel Toei , Fukuoka หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน

11.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
เท่ียวบินท่ี TG649 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

บาย

15.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ
เป็นทาอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีมีผู
โดยสารมากเป็นอันดับสี่ในญ่ีป ุน ทาอากาศยานน้ีมีทางเชื่อมตอกับเมืองโดยรถไฟใตดิน
เมืองฟูกูโอกะและรถไฟใตดินจากทาอากาศยานไปยังยานธุรกิจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก

ผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  

- กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย
5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

- อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน

่



หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หอง
พักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว**

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธร
รม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด
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คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกระทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศญ่ีป ุน อนุญาต
ใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน

ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน **

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆท้ังสิ้นกอนออกเดินทางท่ีสนามบิน

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับ
ประเทศไทย ในสวนน้ีอาจจําเป็นตองมีคาใชจายในการเปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เท่ียวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอ่ืนๆ รวมไป
ถึงคาปรับท่ีทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผูเดินทางจําเป็นตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใน
สวนน้ีเองท้ังหมด 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท้ังหมด

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


