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บนิตรงสู ่ฟกุโุอกะ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารนําหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครอืงทงัไป-กลบั 

เทยีวชมสวนสนุก HUIS TEN BOSCH ชมสวนดอกไมทุ้ง่ทวิลปิ 

ชมประวตัศิาสตร ์สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ+ ATOMIC BOMB 

สกัการะศาลเจา้ศกัดสิทิธ ิศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร ิ

ชมซากรุะบานสะพรงั ณ สวนดอกไมม้ฟิูเนะยามะ ราคเุอน 
WIFI FREE ON BUS  นาํดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 

 



PJP77(C)-SL PRO SONGKRAN FUKUOKA – NAGASAKI - HUIS TEN BOSCH  5D3N 
 

 

หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกี่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซอืตวัเครอืงบนิ
ประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะ
เป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ
สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์
หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตุผลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะ
ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
( SL314 : 23.55-07.20 ) 

    

2 
สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ - สวนสนุก HUIS TEN 
BOSCH (รวมคา่เขา้สวนสนุกแลว้) 

บน
เครอืง 

  
JR OKURA HTB HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

3 
สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– ATOMIC BOMB - ถนนคนเดนิ

ฮามาโนมาจ ิ- สวนดอกไมโ้กเวอร ์
   

JR OKURA HTB HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

 
4 
 

ศาลเจา้ยูโทคุ อนิาร ิ- สวนมฟิูเนะยามะ ราคุเอน – TOSU 
OUTLET - ยา่นชอ้ปปิงเทนจนิ 

   
FUKUOKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนิฟุกโุอกะ-กรงุเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 
( SL315 : 08.25-12.35 ) 

บน 
เครอืง    
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วนัท ี1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน 3 อาคารผูโ้ดยสาร ระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิไทยไลออ้น แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทนีงัของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกทนีงัได ้และทางสายการ

บนิเป็นผูก้ําหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

23.55 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไลออ้น แอร ์เทยีวบนิท ีSL314  
  

** สําคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 
 

วนัท ี2 สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ- สวนสนุก HUIS TEN BOSCH (รวมคา่เขา้

สวนสนุกแลว้) 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญปีุ่ น หลังผา่นขันตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

นําท่าน  ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมงักู (Dazaifu Tenmangu Shrine) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 25 นาท)ี ศาล
เจา้อายุเก่าแก่กว่าพันปี 
ทีถูกสรา้งขึนมาตังแต่
สมัยยุคเฮฮัน (Heian) 
ซึงจุดมุ่ งหมายในการ
สรา้งขนึมาตังแต่แรกนัน 
คือเพือสักการะ สุกาวะ
ระ มซิซิาเนะ นักวชิาการ 
นักการเมอืง นักเขยีน ที
ทรงอทิธพิลทสีดุคนหนงึ
ในยุคเฮฮัน (Heian) จน
คนญีปุ่ นยกใหเ้ป็นเทพ
เจา้แหง่การศกึษา ทําให ้
เ ร า จ ะ เ ห็ น นั ก เ รี ย น 
นักศกึษาทกีําลังเตรียมสอบสําคัญๆ แวะเวยีนมาสักการะขอพรอยู่เสมอ เกดิเป็นศาลเจา้เท็มมังกู ที
กระจายไปทวัประเทศญปีุ่ น กวา่ 12,000 สาขา โดยมศีาลเจา้ดาไซฟเุท็มมังก ูเป็นศาลเจา้หลักนันเอง 

 เทยีง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านเดนิทางไป สวนสนุกทยีงิใหญท่สีุดในควิชู ก็ย่อมหมายถงึทนีี Huis Ten Bosch (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) คือธีมปาร์คทแีมจ้ะอยู่ในญีปุ่ น “หมู่บา้นฮอลแลนด”์ ของ
ประเทศญปีุ่ น ทไีดร้วบรวมสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมขนานแทข้องฮอลแลนด ์(เนเธอรแ์ลนด)์ และ
ชาวดัชทไ์วด้ว้ยกัน ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กงัหนัแบบฮอลแลนด ์ทุง่ดอกไมต้า่งๆ 
ไม่ว่าจะเป็น ทุง่ดอกทวิลปิ, ทุง่ดอกกุหลาบ หรอืท่านทชีอบความตนืเตน้ เชญิทสีวนสนุกเฮา้สเ์ทน 

นําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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บอช ทีแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 โซน คือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, 
Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกจิกรรมต่างๆ ทน่ีาสนใจเชน่ พพิธิภัณฑห์มเีท็ดดี, โรง
ภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติหิลายโรง, พพิธิภัณฑศ์ลิปะ, ล่องเรอืไปตามคลองทยีาวกว่า 6 กโิลเมตร, ชม
เมอืงสไตลย์โุรป, ขจีักรยานชมเมอืง และลอ่งเรอืโจรสลัดของการต์นูดัง One Piece 
(รวมบตัรผา่นประต ูและเลน่เครอืงเลน่ไดไ้มจ่ํากดั / 1 Day Passport)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อสิระอาหารมอืคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั          JR OKURA HTB HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี3 สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– ATOMIC BOMB - ถนนคนเดนิฮามาโนมาจ ิ- สวน

ดอกไมข้องโกเวอร ์(GLOVER GARDEN) 

เชา้           รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (2) 

นําท่านเดนิทางไปยัง สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ(Nagasaki Peace Park) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.) ตังอยูใ่นบรเิวณตัวเมอืงนางา
ซาก ิถูกจัดสรา้งขนึเพอืรําลกึถงึเหตุการณ์ทงิ
ระเบิดปรมาณูทีชือว่า Fat man เมือวันที 9 
สงิหาคม ค.ศ. 1945 ทีทําลายเกือบทังเมือง
และยังฆา่สงิมชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน ถอื
ว่าเป็นอีกส่วนหนึงในประวัติศาสตร์ทีสําคัญ
ของญีปุ่ น ภายในสวนแห่งนีมีรูปปันเกียวกับ
สันตภิาพมากมาย โดยทดีา้นหลังของสวนจะมี
เสาสดีําทีเป็นตัวชตีําแหน่งจุดศูนยก์ลางของ
ระเบดิปรมาณู และมีรายชอืของเหยือในครัง
นันดว้ย ถา้ใครนอกจากจะอยากเดนิชมสวนกันเพลินๆ กันแลว้นันทางตอนบนยังจะมีพิพิธภัณฑ์
เกยีวกบัการทงิระเบดิในครังนันใหไ้ดด้ไูดช้มกนัอกีดว้ย 
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จากนันนําท่านชม Atomic Bomb Dome หรือ อนุสรณ์สนัตภิาพฮโิรชมิา่ ตังอยู่ภายใน

สวนสันตภิาพฮโิรชมิ่า ตกึนีเดมิเป็นศูนย์การ
ประชุมพาณิชยกรรมแห่งฮิโรชมิ่า แต่ต่อมา
กลายเป็นศนูยจ์ัดแสดงสนิคา้ของเมอืงฮโิรชมิ่า 
ในวันที 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ระหว่างที
พนักงาน 30 คนเพงิมาทํางานกันในตอนเชา้ 
ระเบิดปรมาณูลูกแรกก็ทําใหอ้าคาร 3 ชัน
พังทลายเกอืบหมด เหลอืเพียงโดมตรงกลาง
ซงึไดรั้บความเสยีหายนอ้ยทีสุดพนักงาน 30 
คน เสียชีวิตทันที… เมือเวลาผ่านไป ทีนีก็
ไดร้ับขนึทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองคก์าร
ยูเนสโก เมอืปีพ.ศ. 2539 ทนีีจงึเปรยีบเหมอืน
สญัลักษณ์ทบีอกมนุษยโ์ลกวา่สงครามนันมันโหดรา้ยเพยีงใด และไมส่รา้งผลดใีหใ้ครทงัสนิ… 
 

เทยีง          รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนันนําท่านอิสระชอ้ปปิง ถนนคนเดนิฮามาโนมาจ  ิ(Hamano machi Shopping 

arcade) จงัหวดันางาซาก ิท่านสามารถเดนิ

เล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม สงิปลูก
สรา้ง เชน่ บา้นเรือน ศาลเจา้ วัด ซุม้ประตูต่างๆ 
และอาหารรสชาติพิเศษทีมีความผสมผสาน
ระหว่างจีนและญปีุ่ นทผีสมผสานกันอย่างลงตัว 
คุณจะพบไดท้นีางาซากทิเีดยีวเทา่นันอาหารขนึ
ชือประ จํ า เมือง นี  คือ  ซารา  อุด ง้  (SARA 
UDON) ราดหนา้ญีปุ่ นเป็นเมนูเสน้สูตรผสม
พเิศษระหวา่งจนีและญปีุ่ นและอาหารทขีนึชอือกี
อ ย่ า ง ห นึ ง คื อ  จั ม ป ง  ( CHAMPON) แ ละ
ซาลาเปาไสห้มรูอ้นๆทมีชีอืเรยีกวา่ KAKUNI-MAN 

นําท่านเดนิทางชม สวนดอกไมข้องโกเวอร ์(Glover Garden) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
20 นาท)ี หรอืทคีนสว่นมากมักจะเรยีกกนัสนัๆวา่ 

สวนโกเวอร ์นันตังอยู่ทีย่านเมืองนางาซาก ิ
(Nagasaki) พูดไดคํ้าเดยีวว่าววิทนีีสวยเว่อรว์ัง 
อกีทังยังไม่ใชแ่ค่สวนธรรมดาๆทัวไป หากมกีาร
ทําออกมาสไตล์ผสมผสานระหว่างสวนกึง
พพิธิภัณฑใ์นพนืทแีบบเปิดโลง่ โดยกลุ่มอาคาร
เหล่านีสรา้งขนึตังแต่ยุคทญีปีุ่ นเพงิเปิดประเทศ
ใหม่ๆ  ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ซงึตัวสวนนีได ้
ถูกดัดแปลงจากทีอยู่อาศัยของพ่อคา้ชาว
อังกฤษนามว่า Thomas Glover อันเป็นทีมา
ของชือของทีนี นันเอง  สวนโกเวอร์จะแบ่ง
ออก เ ป็ นสองส่วนห ลักๆอย่ า ง  สวนแบบ
ตะวนัตก และอาคารทมีสีถาปัตยกรรมแบบ
ยุค 1900 อกีประมาณ 2-3 หลงั เนืองจากสวนแห่งนีตังอยู่บนเนินเขา ทําใหส้ามารถมองเห็นววิ
ของตัวเมอืงนางาซาก ิแบบพาโนรามา่ไดส้บายๆเลยทเีดยีว 
 

 อสิระอาหารมอืคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั          JR OKURA HTB HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี4 ศาลเจา้ยูโทคุ อนิาร ิ- สวนดอกไมม้ฟิูเนะยามะ ราคุเอน – TOSU PREMIUM 

OUTLET – ยา่นชอ้ปปิงเทนจนิ  

เชา้           รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางชม ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชม.) ศาลเจา้เกา่แกข่องเมอืงซากะ ทมีอีายุหลายรอ้ยปี โดยศาลเจา้แห่งนีเป็นทปีระทับของเทพเจา้
ศักดิสทิธ ิทําใหม้ีผูค้นจํานวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพือใหท้ังการเก็บเกียวพืชผลทาง
การเกษตรและธุรกจิต่างใหม้คีวามสําเร็จแถมทนีียังถอืเป็นจุดชมววิทสีวยมากๆของเมอืงนี ไม่ว่าจะ
เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิยามทดีอกซากรุะบานสะพรัง และชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ทใีบไมจ้ะเปลยีนเป็นสสีม้แดง
ทบีอกเลยว่าสวยตะลงึ มอีกีจุดทเีมอืมาแลว้ตอ้งไปเช็กอนิก็ตรงสว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่
กับแม่นําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพทสีวยงาม ศาลเจา้ยูโทคุอนิารนัินถูกสรา้งขนึเมอืประมาณ ปี ค.ศ. 
1688 ซงึเป็นศาลเจา้ทยีู่ศาสนาพุทธนกิายชนิโต ศาลเจา้แหง่นีไดเ้ป็นศาลเจา้ประจําตระกลูนาเบะชมิะ
ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะอกีต่างหาก จงึเรยีกว่าเป็นศาลเจา้ทมีคีวามสําคัญของเมอืงและมี
ชอืเสยีงโดง่ดังมากๆแหง่หนงึในระดับภมูภิาค 

           
 
 
 
 
 
               
 

 
 
 
 

นําท่านเดนิทางชมความงาม สวนมฟิูเนะยามะ ราคเุอน (Mifune-yama Rakuen) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 35 นาท)ี ตังอยู่ทีตีนเขา  Mifune ในจงัหวดัซากะ (Saga) เรียกไดว้่าเป็นสวน
ขนาดใหญ่ทจัีดแต่งไดแ้บบสวยมากๆแห่งหนึงของญปีุ่ น ยงิดว้ยทําเลทตีังบรเิวณตนีเขายงิจะทําให ้
เหมอืนสวนแห่งนีถูกรายลอ้มดว้ยเทอืกเขา โดยพนืทขีองสวนมฟิเูนะยามะ ราคุเอนมากถงึ 150,000 
ตารางเมตร มาชว่งไหนก็ไมผ่ดิหวัง เนอืงจากภายในสวนมกีารจัดตกแตง่ไวอ้ยา่งสวยงามหมนุเวยีนกัน
ตลอดทังปี จงึสามารถเขา้ชมไดทุ้กฤด ูแต่ชว่งทบีอกเลยว่าพคีมากก็ตอ้งฤดูใบไมผ้ล ิสวนก็จะเต็มไป
ดว้ยความสดใสของดอกซากุระในหลายๆจุด แถมยงัมคีวามพเิศษทมีเีฉพาะปลายเดอืน
มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน มกีารจดังานชมซากรุะยามคําคนื ตงัแต่เวลา 18:30-22:00 อกีดว้ย 
สว่นในเดอืนพฤษภาคมจะไดช้มดอกวสิทเีรยีสมีว่งและขาว ทมีคีวามสวยงามไมแ่พก้นั แมก้ระทงั
ช่วงใบไมเ้ปลียนสกี็จะไดช้มทังใบไมแ้ดงทสีวยแปลกตาอากาศก็ดีงาม ทําใหเ้ป็นอีกช่วงทคีนจะ
คกึคักมากๆ นอกจากจะไดช้มใบไมแ้ดงแลว้นันยังจะไดช้มดอกไมพ้ันธุอ์นืๆอกีมากมายหลายชนดิ 
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หมายเหต ุ: การบานของดอกไมจ้ะมากหรอืนอ้ย ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ ซงึอยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนันนําท่านอสิระชอ้ปปิง โทซุพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.) ตงัอยูท่เีมอืงซากะ (Saga) เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปปิงเอา้ทเ์ล็ตครบวงจรที
ยงิใหญอ่กีแหง่หนงึของควิช ูโดยเอา้ทเ์ล็ตแหง่นีสนิคา้จะมใีหเ้ลอืกหลากหลายตงัแตร่ะดับพรเีมยีมจน
ไปถงึทัวๆไป ซงึจะมรีา้นคา้ของแบรนดช์ันนําและแบรนดท์อ้งถนิมากกว่า 150 รา้น ใหเ้ลอืกช็อปกัน
แบบจใุจพรอ้มโปรโมชนัเดน่ๆตลอดทังปี  สนิคา้ก็บอกเลยวา่มคีรบทังผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่า่
จะเป็นเสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, 
Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอนืๆอกีมากมาย  

 
จากนันอสิระ ยา่นชอ้ปปิงเทนจนิ (Tenjin ward) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี หรอืจะ

เรียกอีกอย่างว่า Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ ซงึย่านแห่งนีเนียจะเรียกว่าเป็นย่านที
เปรยีบเสมอืนหัวใจของเมอืง แถมยังถอืว่าเป็นย่านทมีคีวามสําคัญมากๆของเกาะควิชเูลยทเีดยีว เป็น
รา้นคา้ตา่งๆทเีรยีงรายอยูเ่ต็มสองขา้งฝังถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ๆ มารวมตัวกนัอยูม่ากมาย 
สนิคา้ใหเ้ลอืกซอืหลากหลายชนิด ตังแต่เครืองใชไ้ฟฟ้า เสอืผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื เครอืงสําอาง
ตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

อสิระอาหารกลางวนัและเย็น ตามอธัยาศยั 
ทพีกั           FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี5 สนามบนิฟุกโุอกะ – กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 
             นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ 

08.25 ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL315 มบีรกิารอาหารบนเครอืง  

12.35          เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์“พเีรยีดสงกรานต”์ 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ ** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 
(ไมม่ทีนีงับนเครอืงบนิ) 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพีักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนืรอ้งขอ

วซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ (ค่าทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เงอืนไขการสํารองทนีงั 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้มกับเตรียม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าทพีักและตวัเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั พกัเดยีวจา่ยเพมิ 
9-13 เม.ย. 63 27,999 17,999 8,900 

10-14 เม.ย. 63 33,999 23,999 8,900 
11-15 เม.ย. 63 33,999 23,999 8,900 
12-16 เม.ย. 63 33,999 23,999 8,900 
13-17 เม.ย. 63 32,999 22,999 8,900 
14-18 เม.ย. 63 32,999 22,999 8,900 
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 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิ
ระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทาง
ท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชนั และขอเก็บเงนิทังหมด (แต่สามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้าม

กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ท่าน ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะ
เปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และอุบตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ําหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหตสุําคญั !!! ในการอพัเกรดทนีงัของ สายการบนิไลออ้นแอร์

แบบตวักรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมอืไดทํ้าการสง่ชอืออกตวัแบบกรุป๊แลว้เทา่นนั ไมส่ามารถ
จอง หรอื อพัเกรดทนีงักอ่นการสง่ชอืออกตวัไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถการนัตทีนีงั
ใหลู้กคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชอืออกตวักรุ๊ปแลว้เทา่นนั จงึจะสามารถเช็คทนีงั และทํา
การอพัเกรดหากทนีงัดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทนีงัยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทรีะบขุา้งตน้ 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่่า
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการ
มคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน 
3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทังหมด 
 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอดบหุรี

ได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอีํานาจของผูจ้ัดกํากับเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครังนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ
สงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ ส่วนใดสว่นหนงึทที่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง
เดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนื
ค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน เนืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้
ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1 ขวด ต่อคนตอ่วัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถบัส
นําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้โดย
มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึ
ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรืองการทําวซี่าในการเขา้ประเทศ
ญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ่้ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนันๆ ซงึหากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ 
จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้
ใดหนา้หนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรือ 
เจา้หนา้ทีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการ
ต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ 
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทบีรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียังไม่ออกบัตร
โดยสาร ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตัวเครืองบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทังนขีนึอยูกั่บกระบวนการและขันตอนของแตล่ะคณะ 
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 กรณีทที่านไมผ่่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน

การคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 


