


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฟุกุโอกะ	-	สวนคาวาชิฟูจิ	-	ดอกวิสทีเรีย	-	หมูบานยูฟูอิน	-
บอน้ําพุรอน	หรือ	บอทะเลเดือด	ยูมิ-จิโกกุ	-	ออนเซ็น

พักที่	BEPPU
ONSEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 โทสุ	พรีเมี่ยม	เอาทเล็ต	-	ศาลเจายูโตะคุอินาริ	-	ถนนคนเดินฮามาโน
มาจิ

พักที่	NAGASAKI
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 เมืองนางาซากิ	-	พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ	-	สวนสันติภาพ
นางาซากิ	-	ศาลเจาดาไซฟุ	-	ฟุกุโอกะ	-	ยานเท็นจิน

พักที่	FUKUOKA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินฟุกุโอกะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

3	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿35,900 ฿7,900



21.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที่
จากบริษทั	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และสัมภาระ	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินฟุคุโอกะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	648

08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินฟุคุโอกะ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	สวนวิสทีเรีย	ใหทานไดชื่นชมความงดงามดั่งภาพวาดของ	ดอกวิสทีเรีย	(Wisteria)	ใน

เฉดสีที่แตกตาง	22	สายพันธุรวมทั้งสิ้น	150	ตน	สงกลิ่นหอมขจรขจายไปทั่วบริเวณ	กําลังออกดอกบานสะพรั่ง
หอยระยาไปจนสุดทางของอุโมงค	ดอกวิสทีเรียเบงบานประมาณ	1-2	สัปดาห	ซึ่งโดยปกติแลวจะบานในชวง
ประมาณปลายเดือนเมษายนไปจนถึงชวงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป
และชมดอกไมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	หมูบานยูฟุอิน	เป็นหมูบานเล็กที่ในจังหวัดโออิตะหางจากเมืองบอน้ํารอนเบปปุ

ประมาณ10	กิโลเมตร	หมูบานแหงน้ีเป็นหมูบานหัตถกรรม	และยังเป็นที่รวบรวมแบบบานตางๆในประเทศ
ญี่ป ุนที่มีอายุตั้งแต	120-180	ปีมารวมไวที่น่ีอีกดวย	ที่น่ีจึงจัดไดวาเป็นพิพิธภัณฑที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักทอง
เที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งปี
นําทานชม	บอน้ําจิโงคุเมงุริ	ซึ่งประกอบไปดวยบอน้ําแรสีสันแปลกตาทั้งหมด	8	บอ	(ไกดจะพาทานเยีย่ม

ชมเพียง	2	บอ)	ที่เกิดจากการรังสรรคขึน้โดยธรรมชาติแตละบอมีความรอนสูงเกินกวา	100	องศาเซลเซียส
ดวยสีสันและความรอนชนิดที่มนุษยธรรมดาไมอาจลงไปสัมผัสได	จึงถูกกลาวขานวาเป็นเสมือน	“บอน้ํา	แร
นรก”	ดังน้ัน	ที่น่ีจึงมีตัวมาสคอทเป็นยมทูตนอยคอยใหการตอนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แหงน้ี

ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	BEPPU	ONSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญีป่ ุน



เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555

เป็นที่รูจักกันดีและเป็นจุดชมและถายภาพดอกวิสทีเรีย	ที่นิยมมากของเมืองคิ
ตะคิวชู	ชวงที่ดอกไมบานสะพรั่งพีคที่สุดคือชวงปลายเดือนเมษายน-กลาง
เดือนพฤษภาคม	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละปีดวย)	จุดเดนภายใน
สวนแหงน้ีคืออุโมงคดอกวิสทีเรียที่ทิ้งกิ่งกานพรอมดอกสีมวงเขม	มวงออน
ขาว	และชมพูไลเฉดสีหอยลงมาจากอุโมงคไมที่คลุมทางเดินยาวประมาณ	100
เมตร

ดอกวิสทีเรีย	(Wisteria)	หรือที่ชาวญี่ป ุนเรียกกันวาดอกฟูจิมีลักษณะเป็นดอก
ไมเล็กๆ	จํานวนมากรวมตัวกันเป็นพวงระยาคลายผลองุน	และเป็นดอกไมที่
ชาวญี่ป ุนชื่นชอบมาแตครั้งโบราณ	บานสะพรั่งเต็มที่หลังสิ้นสุดฤดูกาลของ
ดอกซากุระในชวงตั้งแตปลายเดือนเมษายนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม
และปัจจุบันก็เป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวชาวไทยดวยเชนกัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป	มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ	บานอิฐที่ประดับประดา
ไปดวยดอกไมนานาชนิด	ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน	เหมาะแกการ
เดินเลนและถายรูป	ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร	รายขายของที่
ระลึก	งานประดิษฐที่เป็นเอกลักษณ	ของเลน	ของสะสมทั้งญี่ป ุนและตาง
ประเทศ

จิโกกุ	เมกุริ	คือบอน้ําพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึน้ภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ
ประกอบดวยแรธาตุที่เขมขน	อาทิ	กํามะถัน	แรเหล็ก	โซเดียม	คารบอเนต
เรเดียม	เป็นตน	และมีความรอนเกินที่จะลงอาบได	มีลักษณะแตกตางกันไปใน
เมืองเบปปุทั้งหมด	8	บอ	ตั้งชื่อใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น	ซึ่งก็ได
ผลกลายเป็นแหลงทองเที่ยวทําเงินของเมืองเบปปุ	นอกจากสปา	ออนเซ็นและ
โรงอาบน้ําที่มีอยูทั่วเมืองเบปปุ	โดยปกติแหลงน้ํารอนที่จะถือวาเป็นบอน้ําแร
ธรรมชาติไดน้ัน	จะตองมีอุณหภูมิของน้ําไมตํ่ ากวา	25	องศาเซลเซียส	และมีแร
ธาตุอยางนอย	1	ใน	19	ชนิด	ซึ่งแหลงน้ํารอนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานน้ี
เยอะ

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	BEPPU	ONSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	โทสุเอาทเล็ต	เอาทเล็ตที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู	ทานจะไดเพลิดเพลินกับ

การเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมหลากหลายชนิด	จากทั่วโลก	เชน	COACH,	PRADA,	ARMANI,	DUNHILL,
LEGO,	GAP,	NIKE,	ADIDAS,	PUMA,	LEVI’S	และรานคาแฟชั่นนําอีกมากมายของคนทุกวัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานสู	ศาลเจายูโตคุอินาริ	ศาลเจาใหญแหงเมืองซากะ	และยังเป็น	1	ใน	3	ศาลเจาที่ใหญและสําคัญที่สุด

ในญี่ป ุนรองจากศาลเจาฟุชิมิอินาริแหงเมืองเกียวโต,	ศาลเจาคะซะมิแหงเมืองอิบารากิ	ลักษณะการสรางของ
ศาลเจาแหงน้ีจะเหมือนการผสมรวมลักษณะวัดน้ําใสบวกกับศาลเจาฟูจิมิอินาริแหงเมืองโตเกียวรวมกัน	ใหทาน
ไดอิสระเพลิดเพลินกับการขอพรและถายรูปตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานสู	ถนนฮามาโนะมาจิ	เป็นยานชอปป้ิงที่อยูใจกลางเมืองนางาซากิ	ทานจะไดเพลิดเพลินกับ

รานคามากมาย	ทั้งรานอาหาร	รานเสื้อผาแฟชั่น	รานขนมและอื่นๆอีกมากมายที่ใหทานไดเลือกสรรตาม
อัธยาศัย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	NAGASAKI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ	แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อ
ดังจากทั่วโลก	ทั้งแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย	หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นศาลเจานิกายชินโต	ประจําตระกูลนาเบะชิมะ	ผูปกครองเมืองซากะ	ใน
สมัยเอโดะ	เป็นศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเป็นอันดับ	3	ดานบนของตัว
ศาลเจา	ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึง	โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ	ยามที่
ดอกซากุระบานสะพรั่ง	และชวงฤดูใบไมรวง	ที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็นสีสมแดง
สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเป็นจุดถายภาพที่
สวยงามเลยทีเดียว	ศาลเจาแหงน้ีเป็นที่ประทับของเทพเจาศักดิส์ิทธิ	์ที่
ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว	ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ	และความปลอดภัย



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ	ทานสามารถเดินเลนและชมบรรยากาศ
สถาปัตยกรรม	สิ่งปลูกสราง	เชน	บานเรือน	ศาลเจา	วัด	ซุมประตูตางๆ	และ
อาหารรสชาติพิเศษที่มีความผสมผสานระหวางจีนและญี่ป ุนที่ผสมผสานกัน
อยางลงตัว	คุณจะพบไดที่นางาซากิที่เดียวเทาน้ัน	อาหารขึน้ชื่อประจําเมืองน้ี
คือ	ซารา	อุดง	(SARA	UDON)	ราดหนาญี่ป ุน	เป็นเมนูเสนสูตรผสมพิเศษ
ระหวางจีนและญี่ป ุน	และอาหารที่ขึน้ชื่ออีกอยางหน่ึงคือ	จัมปง	(CHAMPON)
และซาลาเปาไสหมูรอนๆที่มีชื่อเรียกวา	KAKUNI-MAN	รานอาหารยานน้ีจะ
เปิดบริการถึงเวลา	21.00	น.

	พักที่	NAGASAKI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	นางาซากิ	นําทานชม	อะตอมมิคบอมบ	ชมอาคาร	พิพิธภัณฑ	สิ่งกอสรางแถูกระเบิดใน

สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	เกิดขึน้ในวันที่	9	สิงหาคม	ค.ศ.1945	และยังคงอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดดูเป็นอนุสรณ
นําทานชมภาพเหตุการณภายหลังสงครามที่กอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวงตอประเทศญี่ป ุน	สวน

สันติภาพ	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณสงครามโลกครั้งที่	2	เรียกวา	“สงครามมหาเอเชียบูรพา”
ภายในมีอนุสาวรียที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงความโหดรายของสงครามที่ผานมาและการมองใหเห็นถึงสันติภาพใน
อนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแหงความสงบรมรื่นตอไป
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาดาไซฟุ	ซึ่งสรางขึน้ในปี	ค.ศ.905	เพื่อถวายแดพระนักปราชญมิจิซาเนะ	สุงาวาระ

เป็นวิหารเกาแกและมีผูคนหลั่งไหลไปสักการะกันอยางเนืองแนน	วัดน้ีมีรูปป้ันวัวตั้งอยูหนาทางเขาโดยสวน
ใหญผูคนที่ไปที่วัดน้ีจะไปขอพรเรื่องการเรียนหรือการทํางาน	ใหมีความฉลาดหลักแหลมเหมือนเขาของวัว
น่ันเอง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานสู	ชอปป้ิงยานการคาที่มีชื่อเสียง	ณ	เท็นจิน	เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อของที่ระลึกอยางจุใจ

กับแบรนดเนมมากมาย	และเครื่องใชไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจ
คุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผาแบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสํา	อางยี่หอดังของญี่ป ุนไม
วาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า	
	อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	FUKUOKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองนางาซากิ	เป็นเมืองที่ประวัติความเป็นมายาวนาน	เป็นเมืองที่โดนโจมตี
ดวยปรมาณูเพื่อสันติภาพ	สมัยกอนเมืองน้ีเป็นทาที่ชาวยุโรปจะมาถึงกอน
ทําใหเป็นเมืองทาที่สําคัญในสมัยน้ัน



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เป็นพิพิธภัณฑที่เก็บรวมอดีตมากมายของเมืองนางาซากิไว	ทั้งกอนและหลัง
โศกนาฏกรรมที่เกิดขึน้	ทั้งเรื่องราวการฟ้ืนฟูเมือง	และอื่นๆอีกมากมาย

เป็นสวนสันติภาพที่สรางขึน้มาเพื่อรําลึกถึงโศกนาฏกรรม	สวนสาธารณะน้ีมี
รูปป้ันมากมายที่สื่อความหมายอันโศกเศรา

เป็นศาลเจาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในเกาะคิวชู	เพราะเป็นที่ตั้งของหลุมศพของนัก
ปราชญชื่อดังของญี่ป ุน	ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ	ดานการศึกษา
นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ

ติดอันดับ	1ใน10	เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของ
เกาะคิวชู	เป็นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะน้ี

เป็นยานที่เรียกวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได	เรียกวา
เป็น	downtown	area	ของเมืองฟูกุโอกะ	โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง	ถนนคน
เดิน	และหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย	มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลาย
ชนิด	ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา	เสื้อผา	แบรนเนมด	หนังสือ	เครื่องสําอางคตางๆ
รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

	พักที่	FUKUOKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินฟุคุโอกะ	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
11.40	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	649



15.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
8.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้	

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา	**	ในกรณีทีท่านจองหองพัก
แบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทาง
บริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**	

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบ	ใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	[ไมครอบคลุมประกัน
สุขภาพ]

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญีป่ ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดิน
ทางจะตองเสียคาใชจายเพิม่ในการขอวีซาตามทีส่ถานทูตกําหนด)

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน/ทริป	(เก็บทิปกอนการเดินทาง

ณ	สนามบิน)

6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน	(เก็บทิป
กอนการเดินทาง	ที	่สนามบินสุวรรณภูมิ)

2.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
3.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี

การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ	การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ ุน	และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
3.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสาย	การบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการ
ผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุกทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทัง้สิ้น**



5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


