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ก ำหนดกำรเดินทำง  

11 - 16 เมษายน 2563  
“หยุดเทศกาลวนัสงกรานต”์ 
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วนัเสารท์ี่ 11 เมษายน 2563 (1)                   สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )  
20.00 พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเ์ตอร ์C (ใกลก้บัประตู

ทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหนา้ที่ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C 

*** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น
เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
 

 

วนัอาทิตยท์ี่ 12 เมษายน 2563 (2)                สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนเครื่องป้ันดินเผาอะริตะ  
                                                              ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ 
00:50 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
08:00 ถึงสนามบินฟูกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ...น าท่านเดินสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่ นเชื่อว่าเป็น
ศาลเจ้าที่ให้พรในเร่ืองการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้าน้ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซา
เนะ ผู้เป็นนักปราชญ์ประจ าราชส านักในสมัยเฮอัน แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากต าแหน่งและเนรเทศให้มา
รับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้แค่เพียง 2 ปีกเ็สียชีวิต โดยศาลเจ้าน้ีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คน
มักมากราบไหว้ฝากเน้ือฝากตัวกับศาลเจ้าแห่งน้ี โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรให้ฉลาดและมี
สติปัญญาดี 

 
 
 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 00.50-08.00 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– สวนเคร่ืองปัน้ดินเผาอะริตะ  
ศาลเจา้ยูโทก ุอนิาริ 
 NAGASAKI HOTEL OR SIMILAR CLASS  

- ✓ ✓ 

วนัที่สาม 
ล่องเรือชมเกาะฮาชิมะ – นัง่เรือเฟอรร่ี์ สู่ คุมาโมโต ้– ชอ้ปป้ิงย่านชิโมโตริ  

✓ ✓ -    
 KUMAMOTO HOTEL OR SIMILAR CLASS 3* 

วนัที่สี่ 
ล่องเรือชมปลาโลมา – สวนดอกไมคุ้จุ – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) 
  BEPPU HOTEL OR SIMILAR CLASS 

✓ ✓ ✓ 

วนัที่หา้ 
หมู่บา้นยูฟูอนิ – ชมบอ่น ้ารอ้น จโิกก ุ– ชอ้ปป้ิงเทนจนิ 
 FUKUOKA HOTEL OR SIMILAR CLASS 3* 

✓ ✓ - 

วนัที่หก สนามบินฟูกโุอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ )  TG649 11.35-14.55 ✓ - - 
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  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย น าท่านสู่ “เมืองอาริตะ” เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านเคร่ืองป่ันดินเผาโดยเฉพาะเคร่ืองเคลือบ ดินเผา 

(Porcelain) เรียกว่าอาริตะ-ยากิ(Arita-yaki) เพื่ อเข้าชม “สวนอาริตะพอร์ชเลน” (Arita Porcelain 
Park) ชมอาคารที่สร้างตามแบบพระราชวังสวิงเจอร์ (Zwinger Palace) ของเมืองเดรสเดน(Dresden) 
ประเทศเยอรมนี ที่มีชื่อเสียงด้านเคร่ืองเคลือบดินเผาเหมือนกัน ให้ท่านสนุกกับสวนสนุกและเคร่ืองเล่นต่างๆ 
ภายในอย่างเตม็ท่ี (ราคาทัวร์นี้  ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ” ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ สร้างขึ้นในค.ศ. 168 ศาลเจ้า
แห่งน้ีเป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็นท่ีประทับแห่งเทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิผู้ประทานผล
เกบ็เกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความส าเร็จด้านธุรกิจการค้า และความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุทั้งปวง  

  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่ นและนานาชาติ หรือชุด
อาหารพื้นเมืองแบบไคเซกิ 
ที่พกั :  NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 
**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญ่ีปุ่ นเชื่อกนัว่าจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีขึ้ น**  
  

วนัจันทรท์ี่ 13 เมษายน 2563 (3)       ล่องเรือชมเกาะฮาชิมะ – นัง่เรือเฟอรร์ี่ สู่ คุมาโมโต ้– ชอ้ปป้ิงชิโมโทริ 
   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเปล่ียนบรรยากาศล่องเรือชมวิว “เกาะฮาชิมะ” เป็นเกาะร้างที่ไม่มีคนอาศัยอยู่และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่โด่งดังทั้งในคนต่างชาติและชาวญี่ปุ่ นด้วย ในอดีตเกาะฮาชิมะเป็นที่รู้จักเน่ืองจากเป็นเกาะท่ีเตม็ไป
ด้วยถ่านหิน จนกระทั่งในสมัยไทโช มีการสร้างตึกคอนกรีตที่แรกในเกาะแห่งน้ี กลายเป็นแหล่งผลิตถ่านหิน
ขนาดใหญ่และเป็นชุมชนที่มีแรงงานกรรมกรและครอบครัวมาต้ังถิ่นฐานอยู่กันอย่างหนาแน่น  



 

~ 4 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 

  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู 
บ่าย น าท่านเปล่ียนบรรยากาศของการเดินทางโดยการ “นัง่เรือเฟอร์รี่” สู่ “เมืองคุมาโมโต้” (ใชเ้วลาประมาณ 

30-45 นาที)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
จากน้ันน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชิโมโทร”ิ ย่านศูนย์รวมการค้าต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองคุมาโมโต้ เป็น
ย่านการค้าในร่มแบบอาร์เคดยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้ารวมกว่า 60,000 ร้าน  
รวม 4 อาร์เคด ให้ท่านได้เลือกซื้ อของ ไม่ว่าจะเป็นสินค้ายอดนิยอดอย่าง เคร่ืองส าอางยี่ห้อต่างๆ เสื้ อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า ขนมของฝาก สินค้าจ าพวกอาหาร ผลไม้ รวมถึงร้านอาหาร ร้านชา กาแฟ ไว้อยู่ในสถานที่
เดียวกัน  

 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
ที่พกั :  KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัองัคารที่ 14 เมษายน 2563 (4)   ล่องเรือชมปลาโลมา – สวนดอกไมคุ้จุ – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) 
           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินเปล่ียนบรรยากาศโดยการล่องเรือ “ชมโลมาอามาคุสะ” อามาคุสะมีหมู่เกาะเลก็ใหญ่มากกว่า 120 
เกาะ ที่น่ีมีสะพาน5 แห่งของอามาคุสะที่เชื่อมต่อถนนจาก "สะพานประตูสวรรค์อิสึสึบาชิ" ไปยัง "สะพานมัตสึ
ชิม่า" เส้นทางถูกเรียกว่า อามะกุสะเพิร์ลไลน์ เราสามารถพบกับโลมาบันโดได้ที่ทะเลของอามะคุสะแห่งน้ี คน
ญี่ปุ่ นเรียกทัวร์ชมโลมาน้ีว่า อิรุกะครูซซ่ิงใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทางไปชมปลาโลมา เพลิดเพลิน
ไปกับบรรยากาศทะเล และชมวิวของสะพานอามะคุสะพร้อมกับดูปลาโลมา    
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   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู 
บ่าย น าท่านชม “สวนดอกไมคุ้จุ” เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของเกาะคิวชู บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ มี

ดอกไม้มากกว่า 3 ล้านดอก จากกว่า 500 สายพันธ์ท่ีจะเบ่งบานตามแต่ฤดูกาลยกเว้นฤดูหนาว ภายในสวนจะ
มีทางเดินขนาดใหญ่วนรอบไปทั่วทุ่งดอกไม้หลายชนิด เช่น ดอกลาเวนเดอร์, บลูเบอร์ร่ี, ดอกทิวลิป, ดอก
ทานตะวัน และอื่นๆอีกหลายชนิด นอกจากนี้กจ็ะมีเรือนกระจกที่จัดแสดงดอกไม้เมืองร้อนอื่นๆ ร้านขายของ
ที่ระลึก ร้านขนม รวมท้ังร้านอาหารบุฟเฟต์ด้วย 

 

  
 
 
 
 
   

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจุ” เพื่อน าท่านผ่านชม “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่อง
ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภูเขาไฟแห่งน้ีมีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสอง
หรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบบปุ” เมืองที่มีช่ือในเร่ืองของบ่อน า้พุร้อนธรรมชาติ 
  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่ นและนานาชาติ หรือชุด

อาหารพื้นเมืองแบบไคเซกิ 
ที่พกั : BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั  
**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญ่ีปุ่ นเชื่อกนัว่าจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีขึ้ น**   
 

วนัพุธที่ 15 เมษายน 2563 (5)  หมู่บา้นยูฟูอิน – บ่อน ้ารอ้นจิโกกุ เมกุริ – ชอ้ปป้ิงเทนจิน 
   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าเดินทางสู่ “หมู่บา้นยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นก าเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หน่ึงหมู่บ้านหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้น ามาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมี
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ร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเคร่ืองแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้ อ
ของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่าง
ธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย น าท่านชม “จิโกกุ เมกุริ” ที่หมายถึง “นรก” ซึ่งเป็นบริเวณที่บ่อน ้าร้อนผุดขึ้นมาและมีลักษณะแตกต่างกัน

ตามแร่ธาตุโดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส อาทิ เช่น อุมิ จิโกกุ (บ่อ
ทะเล) เป็นบ่อน าร้อนที่มีสีฟ้า, ชิโนะอิเกะ จิโกกุ (บ่อเลือด) บ่อน าร้อนที่น ้าเป็นสีแดง อิสระกับการหามุม
ถูกใจเกบ็ภาพเป็นที่ระลึก  

 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านเทนจิน” ย่านธุรกิจและย่านช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปป้ิง
อย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้านเส้ือผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่
ใต้ดิน “เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหน่ึงของเกาะคิวชู  อิสระกับการเลือกซื้ อและเลือกชมสินค้า
มากมายกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านเคร่ืองส าอาง เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวัน
เสาร์ อาทิตย์จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูที่มาหาความสุขและความสนุกกับเพื่อนและคนรู้ใจ ให้ท่าน
ได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
ที่พกั : FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

  

วนัพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2563 (6)           สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ )   
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบนิฟุกุโอกะ 
11:35  เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 
14:55  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

--- Always with You --- 
หมายเหตุ  :   

❖ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และอัตราแลกเปล่ียนโดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 
/ เอกสารการเดินทางไมถู่กต้อง และความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยว 

เพ่ิมท่านละ 

11 – 16 เมษายน 2563 59,900.- 56,900.- 53,900.- 8,000.- 

***กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางที่ 20 ท่าน สอบถามข้อมูลส ารองที่น่ังได้ที่ฝ่ายขายบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน*** 
***กรณีมีตั๋วเคร่ืองบินแล้วลดท่านละ 25,000.-บาท*** 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000 บาท/ท่าน/

ทริป*** 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเดียวกนั 
2. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
3. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
4. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท  
   (หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม์** 
6. บริการน ้าด่ืมวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก  
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5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติขาไป 20 ก.ก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
6. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ (ยกเวน้หนงัสือเดินทางไทย) 
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จ านวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)  
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :    

❖ ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท  
             ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

 บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
 

การยกเลกิ :  
กรุณาแจง้ล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 

หมายเหต ุ:  
➢ การเดินทางในแต่ละครั้ งจะตอ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางตามอตัราที่ก าหนด ถา้ผูเ้ดินทางมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษทัฯขอสงวน 
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  

➢ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดย
ทางบริษทัฯ 
 จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง  
และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประทว้ง, การก่อจลาจล 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดินทาง 
หรือคืนเงินได้ 

➢ การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบหุร่ีได ้
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้
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➢ กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซ่ึงบางครั้ งอาจจะมี
ไม่เพียงพอ   ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1ห้องพกัคู่ และ 1ห้องพกัเดี่ยว โดยไมเ่สียค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

➢ สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์-อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจจะท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและ     ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้ งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อให้ไดท้่องเทีย่วครบตามโปรแกรมที่จดัไว ้

➢ การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10-12 ชัว่โมงเท่านั้น อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. ในวนันั้น มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 

➢ การประกนัภยั ทางบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการประกนัอุบตัิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ 
การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และทาง
บริษทัฯ ถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่างการ
เดินทางได้ จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นส าหรับคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่า
จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคุณสมบตัิในการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  
ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปน้ี 
1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2.  ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น

ตน้ 
3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ิดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ 
4.  ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
5.  หลกัฐานการท างานที่สามารถยืนยนัว่าท่านมีการท างานที่ชดัเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสือรับรองการท างาน บตัร

พนกังาน เป็นตน้ 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น(ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.  หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2.  กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะส้ัน

เท่านั้น 
3.  ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15  วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบตัิที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 
 
 


