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ZG FUK01 SL

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทยไลออน แอร เคานเตอร 8 เพ่ือเตรียม
ตัวเดินทาง และผานข้ันตอนการเช็คอิน
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23.00 น. เดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ SL 314  (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)

วันท่ีสอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เบปปุ – หมูบานยูฟูอิน – บอทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟตขาปูยักษ
                        แชออนเซ็น

07.00 น.      เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุนดินแดนอาทิตยอุทัย ... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอม
ตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู “เมืองเบปปุ” ต้ังอยูบนชายฝงทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอ
นํ้าแรท่ีเปนบอโคลน จัดเปนเมืองท่ีมีรสีอรทนํ้าแรมากท่ีสุดนักทองเท่ียวสามารถลองแชนํ้าแรหลายหลากชนิดได
“ศาลเจาดาไซฟุ” วัด
ชิ น โ ต เ ก า แ ก แ ล ะ มี
ชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด
ฟุกุโอกะ เปนที่สถิตของ
เทพเจาแหงความรู จึงมี
นักเรียนนิสิต นักศึกษา
มากราบไหวข อพร เพื่อ
การศึกษาไมเวนแตละ
วั น  ใ น ฤ ดู ใ บ ไ ม ผ ลิ
ภ า ย ใ น วั ดมี ต น บ ว ย
น า น า พั น ธ
มากกวา 6,000 ตนเจริญเติบโตอยางหนาแนนท่ัวบริเวณวัด ใหบรรยากาศท่ีแสนรืน่รมย
ดานหนาศาลเจามี รูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝาอยูบน
แทนดวยความเชือ่ทีว่า ถาลูบหัววัวแลวจะมีปญญาดีและ
มีสุขภาพแข็งแรง ใครตอใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ดวย
ความเอ็นดู อิสระใหทานได “ชมและซ้ือ” สินคาของฝาก
ของที่ระลึกที่เปนสินคาพ้ืนเมืองที่รานคากวา 100 ราน
บริเวณหนาวัดรวมถึงรานขนมข้ึนช่ืออยาง อูเมะกาเอะ โม
จิ” ขนมหวานท่ีทําจากถ่ังแดงหอแปงขาวเหนียวแลวนําไป
ปง หรือจะเลือกซื้อ ตุกตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทําจากกระดาษปนเปนกอนและระบายตกแตงเปนรูปหนา คนญี่ปุน
เช่ือวา เปนตุกตานําโชค
 นําทานเขาสู หมูบานยุฟุอิน เปนตนแบบของหมูบาน OTOP ของประเทศญี่ปุน และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอยางใน
เร่ืองของน้ําพุรอน ภายในเมืองมีทะเลสาบ
Lake Kinrin  ทะเลสาบแหงนี้ที่เปนจุดชม
ใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามอีกแหงหนึ่งของหมูบาน
ยูฟูอินหมูบานยูฟูอินประกอบไปดวยรานคา
ขายของพื้นเมือง ผักและผลไมสด ของที่ระลึก
Handmade นารักๆ มากมายและยังมขีนมข้ึน
ช่ืออยาง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปง
ทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินน้ันต้ังอยูทามกลาง
ธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปจจุบันเมืองยุฟุอินไดกลายเปนเมืองแหงการทองเที่ยวซึ่งเปนจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาเยือ
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เท่ียง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย  นําทานเดินทางสู บอนํ้า พุ

รอน (JigokuMeguri) หรือ
บอนํ้าพุรอนขุมนรกทั้งแปด
เปนบอนํ้าพุรอนธรรมชาติที่
เ กิด ข้ึน  ภายหลั งจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบ
ไปดวยแรธาตุที่ เขมขน เชน
กํามะถัน แรเหล็ก โซเ ดียม
คารบอเนต เรเดียม เปนตน
และรอนเกินกวาจะลงไปอาบ
ได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ต้ังช่ือ
ใหนากลวัตามลักษณะภายนอกท่ีเหน็กัน ทานจะไดพบกบับอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเปน 1 ใน 8
บอน้ําพุรอนช่ือดังของเมืองเบปปุ เปนบอที่นักทองเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเปนนรกนอย
กวาแหงอื่น ต้ังแตทางเขาเราจะเหน็ควันขาวพวยพุงแทรกกอนหินใหญข้ึนมาเสียงดังฟูๆๆ อยูตลอดเวลา เม่ือเดิน
เขาไปใกลๆ  จะรูสกึไดถึงความรอนท่ีพุงข้ึนมาจากใตธรณี

กอนที่จะเขาไปชมบอทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวกอนได ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญมากจนเด็กตัวเล็กๆ
สามารถลงไปน่ังได ยูมิ จิโกกุ เปนบอนํ้ารอน สีฟาเหมอืนนํ้าทะเล ดวยความลึก 150 เมตร กําเนิดข้ึนหลงัจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ 1,200 ปกอนมีสวนประกอบของแรโคบอลต ควันสีขาวพวยพุงขึ้นมารอบๆ บอตลอดเวลา
อุณหภูมิของนํ้าสงูถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตมไขใหสกุได บอน้ีแมนํ้าจะรอนเกินกวาจะลงไปแชได แตก็มีผง
นํ้าแร วางจําหนายในรานขายของท่ีระลกึ ใหนําไปละลายนํ้าอาบเองท่ีบานได สรรพคุณทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง
และรกัษาโรคผิวหนังได กอนออกมาอยาลมืไปนั่งแชเทาในบอน้ํารอนใตศาลา (ออนเซ็นเทา) จะทําใหรูสึกสบาย
เทา และมีแรงเดินเท่ียวตอไป ซ่ึงใหบริการแกนักทองเทีย่วฟรี จะน่ังแชนานเทาใดก็ได (รวมคาเขาชมบอนํ้าแร 2
บอ)

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติ
ปูพรอมนํ้าจ้ิมรสเด็ด

พักท่ี  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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ใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน

วันที่สาม โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต – ศาลเจายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานชอปปงสนิคาแบรนเนมท่ี โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต  เปนพื้นที่ชอปปงเอาทเล็ตขนาดใหญ มีรานคา
ของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน เชน Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap,
Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย สามารถชอปปงไดครบทั้งผูหญิง ผูชาย
และเด็กเลก็ ไมวาจะเปนเสือ้ผา รองเทา กระเปา เคร่ืองสาํอางค โดยแตละรานกจ็ะมีโปรโมช่ันสวนลดมากมาย

เท่ียง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซากะ นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ สรางข้ึนในป 1688 เปนศาลเจานิกาย
ชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เปนศาลเจาอินาริท่ีใหญและสําคัญเปนอันดับ
3 รองมาจาก ศาลเจาฟุชิ
มิอินาริในเกียวโต และ
ศาลเจาคะซะมาอินารใินอิ
บาระกิ ดานบนของตัว
ศาลเจา ก็เปนจุดชมวิวที่
ส ว ย ง า ม อี ก จุ ด ห น่ึ ง
โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ
ยามที่ ดอกซากุระบาน
สะพร่ัง และชวงฤดูใบไม
รวง ที่ใบไมจะเปลี่ยนเปน
สีสมแดง สวนหนาศาล
เจากยั็งมีสะพานสีแดงคูกับแมนํ้าสายเลก็ๆเปนจุดถายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว  ศาลเจาแหงน้ีเปนที่ประทับของ
เทพเจาศักดิส์ทิธ์ิ ที่ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดานธุรกิจ และความ
ปลอดภัย อีกท้ังศาลเจาแหงน้ียังเปนหน่ึงในฉากละคร "กลกิมโมโน"
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จากน้ันนําทานเดินทางสู “เมอืงนางาซาก”ิ  เพ่ือเดินทางสู ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ทานสามารถเดินเลนและชม
บรรยากาศสถาปตยกรรม สิ่งปลูกสราง เชน บานเรือน ศาลเจา วัด ซุมประตูตางๆ และอาหารรสชาติพิเศษที่มี
ความผสมผสานระหวางจีนและญ่ีปุนท่ีผสมผสานกันอยางลงตัว คุณจะพบไดท่ีนางาซากิท่ีเดียวเทาน้ัน อาหารขึ้น
ชื่อประจําเมืองนี้ คือ ซารา อุดง (SARA UDON) ราดหนาญี่ปุน เปนเมนูเสนสูตรผสมพิเศษระหวางจีนและญี่ปุน
และอาหารที่ขึ้นชื่ออกีอยางหนึ่งคอื จัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสหมูรอนๆที่มีชื่อเรียกวา KAKUNI-MAN
รานอาหารยานน้ีจะเปดบริการถึงเวลา 21.00 น.

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
พักท่ี  MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีส่ี ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวต้ีฟรี –  ชอปปงยานเทนจิน

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ” เพื่อยอนรําลึกถึงครั้งที่กองทัพสหรัฐฯ “ท้ิงระเบิดป
รมณู” ที่เมืองนางาซากิ ในวันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลือไวเพียงความ
โศกเศรา และซากสิ่งกอสรางท่ีปรักหักพังยังคงอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดระลึกถึง ซึ่งนับวาเปนเหตุการณที่
กอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวงตอประเทศญี่ปุน และเปนสิ่งที่ทําใหคนญี่ปุนปลูกฝงใหเปนมีความเปน
ชาตินิยม ขยันและอดทนรุนตอรุน (ไมรวมคาเขาชมพิพิธภัณฑ 200 เยน/ทาน) จากนั้นนําทานเขาชม สวน
สันติภาพนางาซากิ ที่สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึงเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกวา “สงครามมหาเอเชีย
บูรพา” ภายในมีอนุสาวรียที่สรางข้ึนเพื่อระลึกถึงความโหดราย ของสงครามท่ีผานมาและการมองใหเห็นถึง
สนัติภาพในอนาคตซึ่งจะเปนที่มาแหงความสงบรมรื่นตอไป ทานจะไดพบกับอนุสาวรียขนาดใหญตั้งตระหงาน
เปนรปูปนผูชาย มือขวาช้ีข้ึนไปบนฟา ส่ือถึงการเตือนใหเหน็ภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนขางซายขนานไป
ตามแนวราบ อันสือ่ความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก

เท่ียง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานชอปปงสนิคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เครือ่งประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ซึ่งมี
สินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสนิคาบางประเภทจะไมสามารถ
ซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุนไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทานั้นอิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย  จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู “เทนจิน  ชอปปงมอลล” ยานชอปปงที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ใหทานไดชอปปงหางสรรพสินคา
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ใหญๆมากมาย ทั้งหางอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมท้ังรานคาใตดินมากมาย “ชมและซื้อ” สินคามากมาย อาทิเชน
เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป, MP-3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา และ
เคร่ืองสําอาง เปนตน ในราคานาพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในยานน้ีถูกจดัใหมีการแสดงดนตรีผลงานทาง
ศิลปะของศิลปนสมัครเลนในชวงของวันหยุดสุดสัปดาห อีกทั้งรานคารถเข็นหรือ “ยะไต”   รานอาหารริมทาง
ราคายอมเยาเปนท่ีนิยมของชาวญ่ีปุน ท้ังรานราเมน หรือรานสาเกเล็ก ๆ ท่ีเปดใหบริการต้ังแตหัวคํ่าจนถึง ตี 2 ซึ่ง
จะมีลกูคาแวะเวียนมาใชบริการอยางตอเน่ือง ** เพ่ือสะดวกในการชอปปงของทานอิสระคํ่าตามอัธยาศัย**

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
พักท่ี  KARATSU ROYAL HOTEL/ CHISUN INN TOSU หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีหา ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

นําทานสู สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
07.50 น.    เหินฟาสูกรงุเทพฯโดยสายการบินไทยไลออน แอร เท่ียวบินท่ี SL315 (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง)
11.55 น.      ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ

** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการ
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ ***

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญหองละ

2-3 ทาน
พักเด่ียวเพ่ิม

ราคาจอยแลนดไม
รวมต๋ัวเคร่ืองบิน

04 – 08 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 15,999

05 – 09 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 15,999

09 – 13 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999

10 – 14  ตุลาคม 2562 27,999 8,000 19,999

16 – 20  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999

17 – 21  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999

18 – 22  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999

19 – 23  ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999

20 – 24   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999

23 – 27   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999

24 – 28   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999

25 – 29   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999

26 – 30  ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยว ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน***

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจาก

ทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันท่ียังมิไดชาํระ คาทัวรสวนท่ี

เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง

หมายเหตุ 1. ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน

อัตราคาบริการน้ีรวม
R คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ R คาภาษีสนามบินทุกแหงทีมี่
R คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก. R คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ
R คาท่ีพักตามท่ีระบใุนรายการ พักหองละ 2 ทานR คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ
R คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการน้ีไมรวม
T คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะ
ส้ันในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลบัมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสยีคาใชจายในการทําวีซา
เพ่ิม ทานละ 1,700 บาท**
T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก
รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
T คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียว ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน
T คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
T คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะ
ส้ันในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน)

เง่ือนไขการชําระคาบริการ

1. นักทองเท่ียวหรอืเอเจนซ่ีตองชําระเงนิมัดจําเปนเงนิจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญีปุ่นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะ

ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมี

คุณสมบัติการเขาประเทศญีปุ่น* ดังตอไปน้ี

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญีปุ่นได (เชน เงินสด บัตร

เครดติ เปนตน)
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร

จัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
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2. นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรอืจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทาํการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกท่ีบรษัิทอยางใดอยางหน่ึงเพือ่แจงยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรอืเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบรกิารคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อเีมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงนิคาบริการดังน้ี
2.1   ยกเลกิกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.2   ยกเลกิกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.3   ยกเลกิกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารท่ีชําระแลวท้ังหมด

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก
นักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ

2 การเดินทางท่ีตองการนัตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงนิมัดจําหรือคาบรกิารทัง้หมด

3 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรอืจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทาํการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ

4.1 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่วเทาน้ัน
4.2 ทวัรนีเ้ปนทวัรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน
4.3 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเท่ียวหรอืเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบรกิารตอไป

4.4     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเทีย่วหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจํา
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4.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน
ใหญเปนสําคัญ

4.6 ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสยีหายหรอืคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทองเทีย่วท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน

4.7 อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา
ภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ

4.8 มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบนิ ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุก

ช้ินไมเกิน 1,000 มิลลลิิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมซิีปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ

จุดเอก็ซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี

โหลดใตทองเครือ่งบนิเทาน้ัน

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไส

กรอกฯ เพ่ือเปนการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิง่เหลาน้ี หากเจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรบัในอัตราทีสู่งมาก


