FUKUOKA BEPPU 5D3N
PREMIUM WISTERIA IN FUK
กำหนดกำรเดินทำงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2562

โดยสำยกำรบินไทย (TG)
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TTP) FUKUOKA BEPPU WISTERIA IN FUK PREMIUM 5D3N (TG)

เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกำะญีป่ ุ่ น โดยสำยกำรบินไทย
ชมควำมงำม อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ณ สวนเลือ่ งชื่อ คำวำจิ ฟูจิเอ็น
เพลิดเพลินกับควำมน่ำรักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน
ชมบ่อน้ ำพุรอ้ น หรือ บ่อนรก ควำมอัศจรรย์ทธี่ รรมชำติรงั สรรค์
รำลึกควำมหลัง ตำมรอยประวัติศำสตร์ ยุคสงครำมโลก ณ เมืองนำงำซำกิ
ช้อปปิ้ งจุใจ ย่ำนเทนจิ น ณ ห้ำงคะแนล ซิตี้ ห้ำงสรรพสินค้ำใจกลำงเมือง

พิเศษ!! แช่ออนเซ็ น Free!! Wi-Fi บนบัสตลอดรำยกำร
วันเดินทำง

รำคำ

พักเดี่ยว

กรุป๊ ไซส์

28 เมษำยน-02 พฤษภำคม 2562 (วันแรงงำน)
29 เมษำยน-03 พฤษภำคม 2562 (วันแรงงำน)
01-05 พฤษภำคม 2562 (วันแรงงำน/วันฉัตรมงคล)
02-06 พฤษภำคม 2562 (วันฉัตรมงคล)
07-11 พฤษภำคม 2562

39,888.39,888.39,888.39,888.39,888.-

8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

34+1
34+1
34+1
34+1
34+1

วันแรก
21.30 น.
วันทีส่ อง

00.50 น.
08.00 น.

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ // INFANT ราคา 9,900 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
สนำมบินสุวรรณภูมิ
พร้ อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก เคำน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย มีเจ้ าหน้ าที่
ของบริษัทคอยตอนรับท่าน
สนำมบินฟุกุโอกะ – ฟูกโุ อกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก

ออกเดินทางสู่สนำมบิน ฟู กุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 (มีบริกำร
อำหำรร้อน พร้อมเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบินฟุ กุโอกะ ประเทศญี่ ปุ่ น หลั งจากผ่ านขั้นตอนศุล กากรเรี ยบร้ อยแล้ ว จากนั้ น
เดินทางสู่ เมืองฟู กุโอกะ (Fukuoka) เป็ นเมืองที่ใหญ่ ท่ีสุดของเกำะคิวชู (Kyushu) และใหญ่ เป็ น

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TTP) FUKUOKA BEPPU WISTERIA IN FUK PREMIUM 5D3N (TG)

อันดับ 8 ของประเทศญี่ ปุ่นด้ วย ฟู กุโอกะเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของญี่ ปุ่นมานานหลายร้ อยปี เดินทางสู่
ศำลเจ้ำดำไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) วัดชิ นโตเก่าแก่ และมีชื่ อเสีย งที่สุดของเมือ งฟุ คุโ อกะ
เป็ นสิ่งที่สถิตย์ของเทพเจ้ าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียน - นิสติ นักศึกษามากราบไหว้ ขอพรเพื่อการศึกษา
ไม่เว้ นในแต่ละวันอย่ าลืม อิสระให้ ท่านเลือกซื้อสินค้ าของที่ระลึ กพื้นเมืองที่ บริเวณหน้ าวัดที่มีร้านค้ า
กว่า 100 แห่ง นาคาสุ (Nakasu Island) และถัดไปอีกอย่างถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ที่เป็ น
ถนนคนเดินเส้ นเก่าแก่ท่สี ดุ ของเมืองฟูกุโอกะ
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)
เดินทางสู่ ยูฟุอิน (Yufuin) เป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทวิ ทัศน์ท่สี วยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ ผลิ
ที่จะมีท้งั ดอกซากุระบนต้ นไม้ และดอกเรปซื๊ป ที่พ้ ื นด้ านล่ าง พร้ อมกับแม่นา้ และภูเขา อิสระเดินชม
หมู่บ้าน ยูฟุอินฟลอร์รลั เป็ นหมู่บ้านจาลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท์ ประจาเมือง
ยูฟุอิน บ้ านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่ บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้ วยดอกไม้ นานาชนิด
อิสระให้ ท่านเดินเล่ นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของเกาะคิวชู เป็ นเมืองแห่ งบ่ อน้าแร่ ท่เี ป็ นบ่ อโคลน จัดเป็ นเมืองที่มีรีสอร์ทนา้ แร่ มากที่สุด
นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่นา้ แร่ หลายหลากชนิด นาท่านเดินทางสู่ บ่อน้ ำพุรอ้ น (Jigoku Meguri)
หรือ บ่อนา้ พุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็ นบ่อนา้ พุร้อนธรรมชาติท่เี กิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขา
ไฟ ประกอบไปด้ วยแร่ ธาตุท่เี ข้ มข้ น เช่น กามะถัน แร่ เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็ นต้ น และ
ร้ อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้ วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ต้ังชื่อให้ น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เข้าชม
2 บ่อ)

เย็น

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของทำงโรงแรม (2)

ทีพ่ กั

หลังอาหารหากนาท่านผ่อนคลายด้ วยการ แช่ออนเซ็นธรรมชำติ สไตล์ญ่ีปุ่นแท้ ๆ
HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม

เมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ณ สวนคำวำจิ ฟูจิเอ็น - ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้ ง

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TTP) FUKUOKA BEPPU WISTERIA IN FUK PREMIUM 5D3N (TG)

เทนจิ น – คำแนลซิตี้ –
เช้ำ

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kita Kyushu) เมืองที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับสอง ของจังหวัดฟุกุโอ
กะ เพื่อเดินทางสู่ สวนคำวำจิ ฟูจิเอ็น (Kawachi Fuji-en) อันลือชื่อเรื่องความงดงามของดอกไม้ และ
พรรณไม้ ต่างๆ และที่พ ลาดไม่ ได้ คือ ดอกไม้ ส่มี ่ วงที่มีลักษณะเป็ นช่ อระย้ า เรียกว่ า ดอกวิสเทอเรี ย
หรือในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่ า FUJI NO HANA เป็ นไม้ เถาที่มีกลิ่ นหอมจุกเด่ นภายในสวนคือ อุโมงค์
ดอกวิสทีเรีย (Wisteria Tunnel) กว่า 200 ต้ น ที่ท้ ิงกิ่งก้ านพร้ อมดอกสีม่วงเข้ ม ม่ วงอ่อน ขาว และ
ชมพูไล่เฉดสีห้อยลงมาจากอุโมงค์ไม้ ท่คี ลุมทางเดินยาวกว่า 100 เมตร มากกว่า 22 สายพันธ์ ในเวลาที่
ดอกวิสเทอเรียบานราวเดินในสรวงสวรรค์ (**ดอกวิสทีเรี ยนั้นจะบานหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับสภาพ
อากาศ** โดยในปี 2019 เทศกาลชมดอกวิส ที เรี ย จะจัด ขึ้ น ณ สวนแห่ งนี้ ระหว่ า ง วัน ที่ 27
เมษายน – 14 พฤษภาคม**)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)

เย็น

นาท่านสู่ ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) อิสระให้ ท่านเลือกซื้อสินค้ าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้ า นา้ หอม ต่างๆ ตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่ ย่ำนเทนจิ น (Tenjin) โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้ าง
ใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย มีสนิ ค้ าให้ เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ ไฟฟ้ า เสื้อผ้ า แบรน
เนมด์ หนั งสือ เครื่ องสาอางค์ ต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารอีกมากมาย สถานที่ช้อ ปปิ้ งบริเวณย่ านนี้
เดินทางสู่ ห้ำงคำแนลซิ ตี้ (Canal City) เป็ นศูนย์การค้ าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุ กุโอะ
กะ ประเทศญี่ ปุ่ น ได้ รับ การขนานนามว่ าเป็ น เมื อ งที่อ ยู่ในเมื อง ประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านกาแฟ
ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้ า
อิสระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ณ ห้ำงคำแนลซิตี้

ทีพ่ กั

NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่

เมืองซำกะ - ศำลเจ้ำยูโทคุอินำริ – เมืองนำงำซำกิ – สวนสันติภำพนำงำซำกิ – พิพธิ ภัณฑ์ระเบิด
ปรมำณู – โทซุพรีเมีย่ มเอ้ำท์เล็ต – ฟูกุโอกะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5)

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TTP) FUKUOKA BEPPU WISTERIA IN FUK PREMIUM 5D3N (TG)

เทีย่ ง

เย็น
ทีพ่ กั

จากนั้นนาท่านสู่ เมืองซำกะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูท่มี ีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้ นดินเผา
เดินทางสู่ ศำลเจ้ำยู โทคุอินำริ (Yutoku Inari Shrine) สร้ างขึ้นในปี 1688 เป็ นศาลเจ้ านิกายชินโต
ประจาตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้ าแห่งนี้เป็ นที่ประทับของเทพเจ้ า
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสาเร็จด้ านธุรกิจ และความ
ปลอดภัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำงำซำกิ (Nagasaki) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเป็ นเมืองท่าสาคัญของญี่ปุ่น จึงรับ
เอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว้ จนเกิดเป็ นชุมชนชาวต่างชาติต่างๆ เช่น ไชน่าทาวน์
เป็ นต้ น น าท่ า นสู่ สวนสัน ติ ภ ำพนำงำซำกิ (Nagasaki Peace Park) ถู ก จั ด สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ร าลึ ก ถึ ง
เหตุการณ์ท้ งิ ระเบิดปรมาณูท่ชี ื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทาลายเกือบทั้งเมือง
และยังฆ่าสิ่ง มี ชีวิตไปมากกว่ า 80,000 คนในสวนแห่ งนี้มี รูปปั้ นเกี่ยวกับ สัน ติภ าพมากมาย โดยที่
ด้ านหลังของสวนจะมีเสาสีดาที่เป็ นตัวชี้ตาแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อ
ในครั้ งนั้ น ด้ ว ย และทางตอนบนจะมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เกี่ย วกับ การทิ้ง ระเบิ ด ในครั้ ง นั้ น ด้ ว ย จากนั้ น ชม
พิพธิ ภัณฑ์ระเบิดปรมำณูนำงำซำกิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้ อมูล
เหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงลาดับเหตุการณ์ต้ังแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาที
แห่งความหายนะ ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้ านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้ ม
ตาย หรื อผู้ท่ีรอดชีวิตแต่ ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็ นโรคลู คีเมีย(มะเร็งเม็ดเลื อด
ขาว) ที่ค่อยๆคร่ าชีวิตผู้คนเหล่ านั้นไปอีกจานวนมากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็ นสิ่งเตือนใจให้ ระลึกถึงความ
สูญ เสียอันยิ่งใหญ่ ในวันที่นางาซากิโดนพิ ษร้ ายของสารพลู โ ตเนียมไปเกือบทั้งเมืองจากนั้ นนาท่าน
เดินทางสู่ โทซุ พรีเมี่ยมเอ้ำท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็ นพื้นที่ช้อปปิ้ งเอ้ าท์เล็ตขนาดใหญ่ มี
ร้ านค้ าของแบรนด์ช้ัน นาและแบรนด์ท้อ งถิ่นมากกว่ า 150 ร้ าน เช่ น Coach, Armani, Timberland,
Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมายมาที่น่ีสามารถช้
อปปิ้ งได้ ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่องสาอางค์ โดยแต่
ละร้ านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย
อิสระรับประทำนอำหำรเย็น ตำมอัธยำศัย
NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีห่ ำ้

สนำมบินฟูกุโอกะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7)

11.35 น.
14.55 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินฟุกุโอกะ
เหินฟ้ าสู่ เมืองไทย โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมกับความประทับใจมิร้ ู
ลืม
+++++++++++++++++++++++++++++++
สำหรับลูกค้ำท่ำนทีไ่ ม่เอำตัว๋ เครื่องบิน หักค่ำตัว๋ ออก 8,000 บำท

* ท่ำนใดมีไฟล์ทบินภำยในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทรำบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง **
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บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ :
รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง
อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนา้ มัน
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ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้ องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ ประกาศ
ยกเว้ นการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ ปุ่นให้ กับคนไทยสาหรับผู้ท่ีประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่นไม่ เกิน 15
วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการ
ยื่นร้ องขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มีนา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทำงขึ้ นตำ่ 30 ท่ำน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการ
เพิ่ มเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
เงือ่ นไขกำรจอง และ กำรชำระเงิน :
 มัดจำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้ าทาการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดทีน่ ัง่ ให้ ลูกค้ าท่านอืน่ ที่รออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงือ่ นไข
 เมือ่ ท่านชาระเงินไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆที ่
ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนี้แล้ว
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 หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail
 ส่งรายชือ่ สารองที่นัง่ ผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่ องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกั บใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนั งสือ
เดิ น ทาง (Passport) มาให้ ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า เสี ย หายอั น เกิ ด จากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ ใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบินทัง้ สิ้ น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่าง
ต่า 2 หน้ าหากไม่ม่นั ใจโปรดสอบถาม
เงือ่ นไขยกเลิกกำรจอง :
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่ำทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่ำทัวร์คืน
 กรุป๊ ทีเ่ ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่ อ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรือกรุป๊ ทีม่ ีกำรกำรัน ตีค่ำมัดจำที่
พักโดยตรง หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ มีกำรคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ
หรือค่ำทัวร์ท้ งั หมด เนือ่ งจำกค่ำตัว๋ เป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมำยเหตุ กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่ าใช้ จ่ายส่วนต่างที่ส ายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่นงั ่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กาหนด ซึ่งทางบริ ษั ทฯ ไม่ ส ามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิก กำรเดิน ทำง และได้ ด าเนิน การออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ REFUND ได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single)
และห้ องคู่ (Twin / Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
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ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ (Porter)
 สาหรั บน้าหนั กของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญ าตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรั บ
ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้ องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ้นเครื่องได้ ต้ องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่ เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีท่ีต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้ จ่ายที่สัมภาระ
นา้ หนักเกิน (ท่านต้ องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมำยเหตุ.. (สำคัญมำก!!! ผูโ้ ดยสำรควรรับทรำบ ก่อนกำรเดินทำง)
1. รำยกำรอำจมี กำรเปลี่ย นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่อ งจากความล่ าช้ าของสายการบิน โรงแรม ที่พั ก
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุกำรณ์ทนี่ อกเหนือกำรควบคุมจำกทำงบริษทั ทัวร์ฯ)
โดยทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
2. หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย ธรรมชาติ วาต
ภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้ บริการ
อยู่เป็ นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ท้ งั หมด หรือบำงส่วนให้กบั ท่ำน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้ จ่ายไปล่วงหน้ าแล้ ว
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ำทัวร์ท้ งั หมด หรือบำงส่วนให้กบั ท่ำน ในกรณีดังนี้
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง
กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามเดินทาง
 กรณีท่สี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมือง ให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่
พานักอยู่ในประเทศไทย
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญีป่ ุ่ นไม่เกิน 15
วัน ไม่ ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่ องเที่ ยว เยี่ยมญำติ หรือธุ รกิจ จะต้องยื่นเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเข้ำ
เมือง เพือ่ ยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญีป่ น*
ุ่ ดังต่อไปนี้
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1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้ )
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้ )
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้ )
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญีป่ นุ่ (สำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญีป่ นด้
ุ่ วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ ปุ่นจะต้ องไม่ เป็ นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้ าข่ ายคุณสมบัติการพานัก
ระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติท่จี ะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมำยเหตุ : กรุณำอ่ ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนทำกำรจอง เพือ่ ควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำง
ท่ำนลูกค้ำและบริษทั
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ้ น ในกรณีที่มีผูร้ ่ วมคณะไม่ถึง 30
ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อ ท่านตกลงชาระเงินมั ด จาหรื อค่ าทัวร์ ท้ังหมดกับ ทางบริ ษัท ฯ แล้ ว ทางบริ ษัท ฯ จะถือว่ าท่ านได้ ย อมรั บ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพี ยงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลั งจากได้ สารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กับกรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่
/ ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ท่พี ัก ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ความพร้ อมให้ บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
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9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณำแจ้งบริษทั ฯ อย่ำงน้อย 7 วันก่อน
กำรเดินทำง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ล่วงหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ี
ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิ จารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
12. กรณีต้องการพั กแบบ 3 ท่าน ต่ อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่ เพี ยงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทา
ให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ ได้ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่ อคนต่ อวันเริ่ มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวัน ที่ 4 ของการเดินทาง รวม
จำนวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพ
การจราจรในวั น เดิ น ทางนั้ น ๆเป็ นหลั ก จึ งขอสงวนสิ ท ธิ์ในการปรั บ เปลี่ ย นเวลาท่ อ งเที่ย วตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
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ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จานวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..............ท่าน)
จานวนห้ องพักที่ใช้ ท้งั หมด.............ห้ อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รำยชือ่ ผูเ้ ดินทำง (กรุณำกรอกชือ่ ไทยและอังกฤษอย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง เรียงตำมห้องพัก)
ลำดับ

ชือ่ -นำมสกุล (ภำษำไทย)

ชือ่ -นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ)

วันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมำยเหตุ
กรุณาแจ้ งความประสงค์อนื่ ตามที่ท่านต้ องการ อาทิเช่น
อำหำร
 ไม่ทานเนื้อวัว
 ไม่ทานเนื้อหมู
 ไม่ทานสัตว์ปีก
 ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอืน่ ๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้ำพเจ้ำรับทรำบเงือ่ นไขในรำยกำรทัวร์เรียบร้อยแล้ว
ลงชือ่ .............................................................ผูจ้ อง
(..............................................................)
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