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กาํหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2566 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

22.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 แถว C สายการบินไทย

เวียตเจ็ทแอร ์(VZ) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ

สมัภาระก่อนออกเดินทาง ( ตารางบินอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสายการบิน ) 
 

   

วนัท่ีสอง  (2) สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – ศาลเจา้ดาไซฟุ - หมู่บา้นยุฟุอินฟลอรร์ลั  -  

                  เบปปุเมืองหลวงแห่งออนเซ็น – บ่อนรกทะเลเดือด(อุมิ จโิกกุ) – อาบนํ้าแร่แช่ออนเซ็น 

 

01.20 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์เท่ียวบินท่ี VZ810 น้ําหนักโหลด20กก. 
(ใชเ้วลาบิน 5.25 ชัว่โมง)   

08.30 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใตสุ้ดของประเทศญี่ปุ่ น เป็นเมือง

ศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านให้

เป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)   

 
 

 ** สาํคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั **  

 คาํเตือน : กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้

ในครอบครองเพ่ือนาํเขา้และส่งออก มีโทษจาํคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีไวใ้นครอบครองเพ่ือจาํหน่าย มี

โทษจาํคุกไม่เกิน 10 ปี และปรบัไม่เกิน 3 ลา้นเยน 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ (Dazaifu) เป็นเมืองท่ีสรา้งข้ึนช่วงประมาณปี ค.ศ. 700 เพื่อเป็นเมืองท่ีรวม

ศูนยใ์นการบริหารของเกาะคิวชมูานานกว่า 500 ปี   
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ถึง ศาลเจา้ดาไซฟุ ศาลเจา้ชินโตอนัเก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุดของฟุกุโอกะ สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 905 เพื่อ

อุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินดา้นวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเทพเจา้

แห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหวข้อพรเพื่อความสาํเร็จการศึกษา ส่วนรูป

ป้ันววัหน้าศาลเจา้เชื่อกนัวา่ ถา้ลูบตามส่วนต่าง ๆ เราจะมีสุขภาพดีท่ีบริเวณน้ัน ๆ ไปดว้ยถา้ลูบตรง 

บริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานขา้มสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน  

เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบนั และสู่อนาคตแห่งความสาํเร็จ ระหวา่งทางเขา้ออกศาลเจา้หาก

ท่านสงัเกตุจะมีน้ําเตา้แขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกนัว่าถา้เขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ําเตา้แลว้เทพ

เจา้จะคุม้ครองเด็กใหป้ลอดภยั อิสระใหท้่านเลือกซื้ อสินคา้พื้ นเมืองกว่า  100 แห่งบริเวณหน้าวดั หา้ม

พลาด! ชิมโมจิย่าง ขนมอุเมะกาเอะโมจิ (ขนมญี่ปุ่ นท่ีทําจากแป้งขา้วเหนียวและขา้วจา้วสอดไส้ถัว่

แดงอะสึกึ) ซึ่งเป็นขนมท่ีข้ึนชื่อของท่ีน้ี (หากมีเวลาพอ) 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ต่อไปยงั หมู่บา้นยูฟุอิน (Yufuin) ตน้แบบของ OTOP ญี่ปุ่ น ตั้งอยูใ่นหุบเขาในจงัหวดัโออิตะ  ยูฟุอิน เป็น

หมู่บา้นจําลองสไตล์ยุโรปโบราณ บา้นอิฐท่ีประดับตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาพันธ์ ภายในหมู่บา้นมีทั้ง

รา้นอาหารและรา้นขายของท่ีระลึกท่ีเป็นแฮนดเ์มด ฯลฯ กวา่ 40 รา้น บนถนนยูโนสึโบะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางต่อไปยงั เบปปุ เมืองออนเซ็น เป็นเมืองท่องเท่ียวแช่น้ําพุรอ้นยอดนิยมของญี่ปุ่ น  

ชม บ่อนรกทะเลเดือด อุมิ จิโกกุ (Umi jigoku) (รวมค่าเขา้ชม) บ่อท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดจากทั้งหมด 8 บ่อ

น้ํา ภายในบ่อจะเป็นสีน้ําเงินโคลบอลตห์รือมีสีคลา้ยกบัสีของน้ําทะเล (บ่อน้ีจึงมีชื่อวา่ อุมิ ท่ีแปลวา่ ทะเล

ในภาษาญี่ปุ่ น) และมีการละลายของซลัเฟตทาํใหมี้สีฟ้า รวมถึงความรอ้นจึงทาํใหมี้ควนัสีขาวโขมง 
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เย็น  อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั (มีไกดแ์นะนํา) 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม BEPPU KAMENOI        หรือเทียบเท่า  

ท่านจะไดส้มัผัสกบัการอาบน้ําแร่แช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหน่ือย เชื่อว่าน้ําแร่จะ

ช่วยใหผิ้วพรรณเปล่งปลัง่ และช่วยใหร้ะบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 

  

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม (3) เบปปุ – ยา่นเมืองเก่ามาเมดะมาจ ิ(Little Kyoto): พิพิธภณัฑเ์ก๊ียะญี่ปุ่น –  

                  ศาลเจา้เก๊ียะ - พิพิธภณัฑต์ุก๊ตาญี่ปุ่นฮินะ - ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ Tosu Premium 

                  Outlets – ศาลเจา้ยูโทคุ อินาริ – ฟุกุโอกะ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ามาเมดะมาจิ (Mamedamachi) บรรยากาศยอ้นยุคไปยงัสมยัเอโดะกวา่ 400 

ปี ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น Little Kyoto แห่งคิวชู ตั้งอยูใ่นเมืองฮิตะ (Hita) จงัหวดัโออิตะ บา้นเรือน 

รา้นคา้ยงัคงมีกล่ินอายแบบญี่ปุ่ น ถือไดว้า่ ฮิตะเป็นเมืองแห่งไมส้นและ

รองเทา้เกี๊ ยะ อิสระใหท้่านไดช้ิม-ชอ้ป-แชะในรา้นท่ีตั้งเรียงรายโดยรอบ 

อาทิ ชมพิพิธภณัฑร์องเทา้เก๊ียะ, ศาลเจา้เก๊ียะ แชะรูปกบัรองเทา้

เกี๊ ยะยกัษ์ สูงกวา่ 4 เมตร น้ําหนักกวา่ 1,000 กก. แวะรา้นฮิตะโชยุ 

(ซีอ๊ิว) พรอ้มชม พิพิธภณัฑต์ุก๊ตาฮินะ กวา่ 4,500 ตวั ซึ่งบางตัวมีอายุกวา่ 300 ปี ชมรถแห่สมบติัของ

เมือง ณ พิพิธภณัฑ ์Hita Gion Yamaboko Kaikan รา้นสาเกและยงัมีโรงงานผลิตเหลา้บ๊วย  
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(ไม่รวมค่าเขา้ชม หากมี) ฯลฯ  

 

 

 

 

 
 

แวะ โทสุพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตครบวงจรท่ีไดร้บัความนิยม

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในจงัหวดัซากะ มีสินคา้แบรนดเ์นมราคาพิเศษสุดใหเ้ลือกมากมาย อาทิ Samaonite, 

Burberry เคร่ืองสาํอางยี่หอ้ดงั ฯลฯ อิสระรบัประทานอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

อยา่งเต็มท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นําท่านเดินทางต่อไปยงั ศาลเจา้ยูโทคุ อินาริ (Yutoku Inari) เป็นศาลเจา้นิกายชินโตประจาํตระกูลนา

เบะชิมะ เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และสาํคญัเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ นเชื่อกนัว่าศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ี

ประทับของเทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิท่ีประชาชนชาวญี่ปุ่ นต่างเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเกี่ยวกับ

ความสาํเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั 
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เย็น  อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั (มีไกดแ์นะนํา) 

 พกัคา้งคืน ณ FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีส่ี (4)  ปราสาทคาราสึ - อุโมงคป่์าสนดาํนิจิโนะ มัตสึบาระ – ลิ้ มลองหอยนางรมป้ิงย่าง 

– แชะรูปกบัหุ่นกนัดั้มยกัษต์วัใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ หา้ง Lalaport – Duty Free –  

                  ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ หรือ ยา่นฮากาตะ - ลิ้ มลองอาหารยา่นยะไต 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางสู่ ปราสาทคาราสึ (Karatsu Castle)(รวมค่าลิฟทข้ึ์นชมวิว ไม่รวมค่าเขา้ชม) ตั้งอยู่ท่ี

เมืองซากะ (Saga) ปราสาทแห่งน้ีตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอ่าวคาราซึ (Karatsu Bay) ทําใหน้อกจากเราจะไดช้ม

สถาปัตยกรรมงามๆของปราสาทแลว้ท่ีน่ียงัเป็นอีกจุดท่ีสามารถชมวิวอ่าวคาราซึไปจนถึงวิวทิวทัศน์ของ

เมืองซากะไดส้วยงามมาก ซึ่งตัวปราสาทมีอายุประมาณ 400 กว่าปี โดยถูกสรา้งข้ึนครั้งแรกราวสมัย 

เอะโดะประมาณปี 1602 โดย Terasawa Hirotaka ไดเมียวผูป้กครองเมืองคาราซึ ต่อมาถูกทําลายลงใน

สมัยยุคฟ้ืนฟูเมจิ หลังจากน้ันสรา้งข้ึนใหม่ในปี 1966 โดยยึดตามแบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรมเดิม

ทั้งหมด ภายในปราสาทมีทั้งหมด 5 ชั้น มีการจดัแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัประวติัของปราสาท ขา้วของ

ต่างๆ ในอดีต และงานศิลปะต่างๆอีกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อไปยงั อุโมงคป่์าสนดาํนิจิโนะ มัตสึบาระ ท่ีทอดยาวตั้งแต่ฝั่งตะวนัออกไปจนถึงฝั่งตะวนัตก อยู่ขา้ง

ชายหาด มีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยจาํนวนตน้สนในป่าสนแห่งน้ี มีจาํนวนมากกวา่หน่ึงลา้น

ตน้ชนิดของตน้สนก็มีหลากหลายชนิด แต่ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ สายพันธุ์สนญี่ปุ่ นดํา (JAPANESE 

BLACK PINES) วา่กนัวา่เป็นป่าสนท่ีสวยท่ีสุดของญี่ปุ่ น  
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  เมนู Oyster BBQ set ใหท้่านไดล้ิ้มลองหอยนางรมป้ิงยา่ง 

บ่าย  เดินทางต่อไปยงั ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกบัหุ่นกนัดั้มยกัษต์วัใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ หา้ง LaLaport มี

ขนาดใหญ่กวา่ Unicorn Gundam ท่ีโตเกียวและใหญ่กวา่ RX93 FF Gundam ท่ี Gundam Factory 

Yokohama เรียกไดว้า่เป็นแลนด์มารค์สาํคญัของเมืองฟุกุโอกะในปัจจุบนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อไปยงั ร้านค้า DUTY FREE ใหท่้านไดซ้ือ้ของฝากแบรนดเ์นม อาท ิน้ําหอม เครื่องสาํอาง เซรัม่  

โฟมลา้งหน้า ยา คอลลาเจน และอาหาร ฯลฯ ... จากน้ันอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ย่านเทนจิน (Tenjin) หรือ 

ยา่นฮากาตะ (Hakata)  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบนัเทิง อยา่งครบครนั 

ไม่วา่จะเป็นตึกตน้ไม ้รา้นคา้ท่ีน่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะเป็นยา่นของกินอร่อยๆ อยา่ง

ยา่นยะไต (Yatai) หมายถึงซุม้ขายอาหารท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก ท่ีรวมรา้นอาหารแบบฉบบัทอ้งถ่ินเอาไว ้

มากมาย        อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มท่ี (มีไกดแ์นะนํา) 

 

 

 

 

Image only 
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 พกัคา้งคืน ณ FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีหา้ (5) สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย                                             

 

เชา้ ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ บริการแซนวชิและขา้วป้ันก่อนข้ึนเคร่ือง 

09.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์(VZ) เท่ียวบินท่ี VZ811 น้ําหนักโหลด 20

กก. (ใชเ้วลาบิน 6.10ชัว่โมง)  

13.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ……พรอ้มความประทบัใจ  

 

******************************* 
 

**หมายเหต*ุ*  

1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงหรือปรบัลด-เพิ่มไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

 ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น  

 ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่าย 

 แบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

3. ตารางการบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน 
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โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น Kawaii Kyushu :  ชิม-ชอ้ป-แชะ 

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2566 

อัตราคา่บรกิาร  

ลาํดับ 
กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เดก็ พกัเดี่ยว 

(คาบเก่ียวเสาร์-อาทิตย)์ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน เพิ่มท่านละ 

1. 11-15 ม.ค.'66 27,666 5,500 

2. 14-18 ม.ค.'66 25,666 5,500 

3. 25-29 ม.ค.'66 27,666 5,500 

4. 28 ม.ค. - 01 ก.พ.'66 25,666 5,500 

1. 01-05 ก.พ.'66 27,666 5,500 

2. 11-15 ก.พ.'66 (วันวาเลนไทน์) 27,666 5,500 

3. 23-27 ก.พ.'66 27,666 5,500 
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หมายเหตุ: 1. กรณี Join Land  อย่างเดียว หกัค่าตัว๋เคร่ืองบินออก 9,000 บาท  

 2. เดก็ทารก (Infant) อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ชาํระเพียง 8,900 บาท  

 3. ตัว๋เคร่ืองบิน Vietjetair (VZ)  รวมน้ําหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเคร่ือง 7 กก.  

 4. อพัเกรดท่ีนัง่เป็นพรีเม่ียมแถว 3-10 ชาํระเพิม 490 บาท/เท่ียว 

 5. ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม 15 กก.ชาํระเพ่ิม 1,200 บาท/เท่ียวบิน  

    ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม 20 กก.ชาํระเพ่ิม 1,500 บาท/เท่ียวบิน  

 

 

 

 

 
 

      อตัราค่าบริการรวม 
   

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินThai Vietjet Air (VZ) รวมน้ําหนักโหลด 20 กก. สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองฯ  

7 กก. (สามารถUpgradeท่ีนัง่ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได)้ 

 ค่าพาหนะรถโคช้ปรบัอากาศตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั)  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

🔺🔺 กรณีชนิดของพกัท่ีท่านขอมาเต็ม อาทิ หอ้ง Twin หรือ หอ้ง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเป็น     

      หอ้งชนิดท่ีโรงแรมมีอยู ่โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

🔺🔺 กรณีเป็นหอ้งพกั 3ท่าน (Triple Room) ท่านท่ี 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

      ตามมาตราการของโรงแรม น้ันๆ 

🔺🔺 กรณีวนัท่ีเขา้พกัโรงแรมไม่มีหอ้งนอน 3คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจดัเป็น 2 หอ้ง (มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม) 

 ค่าน้ําด่ืม 1 ขวด/วนั/ท่าน 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

1. 04-08 ม.ีค.'66 (วนัมาฆบูชา) 27,666 5,500 

2. 08-12 ม.ีค.'66 27,666 5,500 
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      • วงเงินเอาประกนั  1,000,000 บาท 

      • ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

× ค่าอาหาร สาํหรบัท่านท่ีทาน เจ มงัสวิรติั หรือ อาหารมุสลิม    

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

× ค่าภาษีน้ํามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดจ้องตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้าํการขายโปรแกรมไปแลว้ 

× ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม (ถา้มี) 

× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรบัท่ีสนามบินขาไป) 

× ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอร์มหนังสือ

รับรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญ่ีปุ่นเท่าน้ัน สําหรับท่านท่ี

ฉีดวคัซีนย่ีหอ้ย่ีหอ้ใดก็ได ้ไม่ครบ 3 เข็ม  

 

 

 

 
 

เงื่อนไขการเดินทาง และ การยกเลิก 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 40 วนั* 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ชาํระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง  

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจาํนวน 

 กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์คืนเงินค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง (ถา้มี) 

* ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

เงื่อนไขการชาํระเงิน 
 

 กรุณาชําระเงินมัดจํา 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง พร้อม

สาํเนาหนังสือเดินทาง 

 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด กรุณาชาํระก่อนการ

เดินทาง 30 วนั 
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 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียว และ ไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน การยกเลิกเท่ียวบิน การนัดหยุดงาน การประทว้งจลาจล คาํสัง่ของเจา้หน้าท่ีรฐั ปัญหาอนัเกิดเหตุจาการเมือง ภยัธรรมชาติ 

อุบติัเหตุ ฯลฯ ซึ่งอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ในกรณีท่ีโรงแรมท่ีระบุเต็มเน่ืองจากเทศกาล วนัหยุดประจาํปี หรือมีการจดัประชุมสมัมนาใหญ่ ฯลฯ บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีใกลเ้คียงและมีมาตรฐานระดบัเดียวกนั 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูจ้องไม่ถึง 20 ท่าน 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน ตัว๋รถทัวร์ ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับ

เจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ 

 คาํเตือน! กัญชา-กัญชง เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น โดยหากฝ่าฝืนมีไวใ้นครอบครองเพื่อนําเขา้ และ ส่งออกมีโทษ

จาํคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีท่ีมีไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่าย มีโทษจาํคุกไม่เกิน 10 ปี และปรบัไมเ่กิน 3 ลา้นเยน 
 

** หมายเหต ุ:  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และ 

บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 


