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FUKUOKA BEPPU 5D3N 

PREMIUM WISTERIA IN FUK 

ก ำหนดกำรเดินทำงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2562 

 

โดยสำยกำรบินไทย (TG) 
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เยือนคิวชู แดนใตแ้ห่งเกำะญีปุ่่น โดยสำยกำรบินไทย 

ชมควำมงำม อุโมงคด์อกวิสทีเรีย ณ สวนเลือ่งช่ือ คำวำจิฟูจิเอ็น 

เพลิดเพลินกบัควำมน่ำรกัสไตลย์ุโรปของเมืองยูฟุอิน 

ชมบอ่น ้ ำพุรอ้น หรือ บอ่นรก ควำมอศัจรรยที์ธ่รรมชำติรงัสรรค ์

ร ำลึกควำมหลงั ตำมรอยประวติัศำสตร ์ยุคสงครำมโลก ณ เมืองนำงำซำกิ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ย่ำนเทนจิน ณ หำ้งคะแนล ซิต้ี หำ้งสรรพสินคำ้ใจกลำงเมือง 

พิเศษ!! แช่ออนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบสัตลอดรำยกำร 

วนัเดินทำง รำคำ พกัเดี่ยว กรุป๊ไซส ์

28 เมษำยน-02 พฤษภำคม 2562 (วนัแรงงำน) 39,888.- 8,900.- 34+1 

29 เมษำยน-03 พฤษภำคม 2562 (วนัแรงงำน) 39,888.- 8,900.- 34+1 

01-05 พฤษภำคม 2562 (วนัแรงงำน/วนัฉตัรมงคล) 39,888.- 8,900.- 34+1 

02-06 พฤษภำคม 2562 (วนัฉตัรมงคล) 39,888.- 8,900.- 34+1 

07-11 พฤษภำคม 2562  39,888.- 8,900.- 34+1 
 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // INFANT ราคา 9,900 บาท 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด ์1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

วนัแรก  สนำมบนิสุวรรณภูมิ  

21.30 น.       พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอร ์C สำยกำรบินไทย มีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทคอยตอนรับท่าน 

วนัทีส่อง สนำมบนิฟุกุโอกะ – ฟูกโุอกะ – ศำลเจำ้ดำไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก 

00.50 น.      ออกเดินทางสู่สนำมบินฟูกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG648  (มีบริกำร

อำหำรรอ้น พรอ้มเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนำมบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากน้ัน

เดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกำะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็น
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อันดับ 8 ของประเทศญ่ีปุ่ นด้วย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที่ส  าคัญของญ่ีปุ่ นมานานหลายร้อยปี เดินทางสู่ 

ศำลเจ้ำดำไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) วัดชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ 

เป็นสิ่งที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้  จึงมีนักเรียน - นิสติ นักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพ่ือการศึกษา

ไม่เว้นในแต่ละวันอย่าลืม อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกพ้ืนเมืองที่ บริเวณหน้าวัดที่มีร้านค้า

กว่า 100 แห่ง นาคาส ุ(Nakasu Island) และถัดไปอีกอย่างถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ที่เป็น

ถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สดุของเมืองฟูกุโอกะ  

 เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

เดินทางสู่ ยูฟุอิน (Yufuin) เป็นเมืองชนบทเลก็ๆ ที่มีทวิทัศน์ที่สวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ที่จะมีทั้งดอกซากุระบนต้นไม้ และดอกเรปซ๊ืป ที่พ้ืนด้านล่าง พร้อมกับแม่น า้ และภูเขา อิสระเดินชม

หมู่บ้าน ยูฟุอินฟลอรร์ลั เป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ์ประจ าเมือง

ยูฟุอิน บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด 

อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) ต้ังอยู่บนชายฝั่งทะเล

ตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้าแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน า้แร่มากที่สุด

นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น า้แร่หลายหลากชนิด น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้ ำพุรอ้น (Jigoku Meguri) 

หรือ บ่อน า้พุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน า้พุร้อนธรรมชาติที่เกดิขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขา

ไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น ก ามะถัน แร่เหลก็ โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และ

ร้อนเกนิกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ กต้ั็งช่ือให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เหน็กนั (เขา้ชม 

2 บ่อ) 

เยน็      รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของทำงโรงแรม (2) 

หลังอาหารหากน าท่านผ่อนคลายด้วยการ แช่ออนเซ็นธรรมชำติ สไตล์ญ่ีปุ่ นแท้ๆ  

ทีพ่กั  HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเท่ำ  

วนัทีส่ำม เมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – ชมอุโมงคด์อกวิสทีเรีย ณ สวนคำวำจิ ฟูจิเอ็น - ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิง
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เทนจิน – คำแนลซิตี้  –  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 จากน้ันน าท่านสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kita Kyushu) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสอง ของจังหวัดฟุกุโอ

กะ เพ่ือเดินทางสู่ สวนคำวำจิ ฟูจิเอ็น (Kawachi Fuji-en) อันลือชื่อเร่ืองความงดงามของดอกไม้และ

พรรณไม้ต่างๆ และที่พลาดไม่ได้คือ ดอกไม้สี่ม่วงที่มีลักษณะเป็นช่อระย้า เรียกว่า ดอกวิสเทอเรีย 

หรือในภาษาญ่ีปุ่ น เรียกว่า FUJI NO HANA  เป็นไม้เถาที่มีกล่ินหอมจุกเด่นภายในสวนคือ อุโมงค์

ดอกวิสทีเรีย (Wisteria Tunnel) กว่า 200 ต้น ที่ทิ้ งกิ่งก้านพร้อมดอกสีม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ขาว และ 

ชมพูไล่เฉดสห้ีอยลงมาจากอโุมงค์ไม้ที่คลุมทางเดินยาวกว่า 100 เมตร มากกว่า 22 สายพันธ ์ในเวลาที่

ดอกวิสเทอเรียบานราวเดินในสรวงสวรรค์ (**ดอกวิสทีเรียนั้นจะบานหรือไม่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพ

อากาศ** โดยในปี 2019 เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย จะจัดข้ึน ณ สวนแห่งน้ีระหว่าง วันที่ 27 

เมษายน – 14 พฤษภาคม**) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

น าท่านสู่ ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) อสิระให้ท่านเลือกซ้ือสนิค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น า้หอม ต่างๆ ตาม

อัธยาศัย จากน้ันน าท่านสู่ ย่ำนเทนจิน (Tenjin) โดยในบริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้าง

ใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย มีสนิค้าให้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด ต้ังแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรน

เนมด์ หนังสือ เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย สถานที่ช้อปป้ิงบริเวณย่านน้ี 

เดินทางสู่  หำ้งคำแนลซิตี้  (Canal City)  เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะ

กะ ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองที่อยู่ในเมือง ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ 

ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า 

เยน็  อิสระรบัประทำนอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั ณ หำ้งคำแนลซิตี้  

ทีพ่กั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

วนัทีส่ี ่ เมืองซำกะ -  ศำลเจำ้ยูโทคุอินำริ – เมืองนำงำซำกิ – สวนสนัตภิำพนำงำซำกิ – พพิธิภณัฑร์ะเบิด

ปรมำณู – โทซุพรีเมีย่มเอำ้ทเ์ล็ต – ฟูกุโอกะ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 
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 จากน้ันน าท่านสู่ เมืองซำกะ (Saga) จังหวัดเลก็ๆบนเกาะคิวชูที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของเคร่ืองป้ันดินเผา 

เดินทางสู่ ศำลเจ้ำยูโทคุอินำริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต 

ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของเทพเจ้า

ศักด์ิสิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเกี่ยวกบัการเกบ็เกี่ยว ความส าเร็จด้านธุรกิจ และความ

ปลอดภัย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำงำซำกิ (Nagasaki) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภมูิภาคคิวชู โดยมีแหล่ง

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่าส าคัญของญ่ีปุ่ น จึงรับ

เอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว้ จนเกิดเป็นชุมชนชาวต่างชาติต่างๆ เช่น ไชน่าทาวน์

เป็นต้น น าท่านสู่ สวนสันติภำพนำงำซำกิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสร้างขึ้ นเพ่ือร าลึกถึง

เหตุการณ์ทิ้ งระเบิดปรมาณูที่ช่ือว่า Fat man เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ท าลายเกือบทั้งเมือง

และยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คนในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่

ด้านหลังของสวนจะมีเสาสดี าที่เป็นตัวช้ีต าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณ ูและมีรายชื่อของเหยื่อ

ในคร้ังน้ันด้วย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิ้ งระเบิดในคร้ังน้ันด้วย จากน้ันชม 

พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมำณูนำงำซำกิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้อมูล

เหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงล าดับเหตุการณ์ต้ังแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาที

แห่งความหายนะ ซ่ึงมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้ม

ตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเมด็เลือด

ขาว) ที่ค่อยๆคร่าชีวิตผู้คนเหล่าน้ันไปอีกจ านวนมากพิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความ

สูญเสียอันยิ่งใหญ่ ในวันที่นางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมืองจากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ โทซุพรีเมี่ยมเอำ้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพ้ืนที่ช้อปป้ิงเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มี

ร้านค้าของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, 

Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมายมาที่น่ีสามารถช้

อปป้ิงได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ โดยแต่

ละร้านกจ็ะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย 

เยน็  อิสระรบัประทำนอำหำรเยน็ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วนัทีห่ำ้  สนำมบนิฟูกุโอกะ – สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมบนิฟุกุโอกะ  

11.35 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สำยกำรบนิไทย เที่ยวบินที่ TG649 บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

14.55 น. เดินทางถงึ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจมิรู้

ลืม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

ส ำหรบัลูกคำ้ท่ำนทีไ่ม่เอำตัว๋เครื่องบนิ   หกัค่ำตัว๋ออก 8,000 บำท 

 

* ท่ำนใดมีไฟลท์บินภำยในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง ** 
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บริษทัขอสงวนสทิธ์ิ :   

รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวันละ 

10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มัน  
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 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอกีคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 

วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการ

ยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกนิกว่าที่สายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศกท้์องถิ่น และหัวหน้าทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพงึพอใจของท่ำน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทำงขึ้ นต ำ่ 30 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการ

เพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดทีนั่ง่ ให้ลูกค้าท่านอืน่ที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที ่

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
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 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทาง E-Mail 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพรอ้มยืนยันว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลิกกำรจอง : 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั ไดเ้งินคืนทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-15 วนั ไดเ้งินคืน 70 เปอรเ์ซ็นของค่ำทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกหลงั 14 วนั ไม่ไดค่้ำทวัรค์ืน  

 กรุป๊ทีเ่ดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือกรุป๊ทีม่ีกำรกำรนัตีค่ำมดัจ ำที่

พกัโดยตรง หรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบิน 

พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีกำรคืนเงินทุกกรณี ทั้งมดัจ ำ 

หรือค่ำทวัรท์ั้งหมด เนือ่งจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินั้นๆ 

หมำยเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ

ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถงึ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ

คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ขอ้มูลเพิม่เติม เรื่องตัว๋เครื่องบนิ 

ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเกบ็ และกำรจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และได้ด าเนินการออกตั๋ว

เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

ขอ้มูลเพิม่เติม เรื่องโรงแรมทีพ่กั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเตม็ บริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
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ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องสมัภำระ และค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่

ท่านไม่อาจปฏเิสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กโิลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระ

น า้หนักเกนิ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  ก่อนกำรเดินทำง) 

1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อคัคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุกำรณท์ีน่อกเหนือกำรควบคุมจำกทำงบริษทัทวัรฯ์) 

โดยทางบริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต

ภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการ

อยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่คืนค่ำใชจ่้ำย เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน ในกรณีดังน้ี 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทาง

กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสบืเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสั้นในประเทศญีปุ่่ นไม่เกิน 15 

วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเขำ้

เมือง เพือ่ยนืยนักำรมีคุณสมบตัิกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้  
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1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด 

บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

 

คุณสมบตัิกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณกีำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1. หนังสอืเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำง

ท่ำนลูกคำ้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรบัรำคำค่ำบริกำรขึ้ น ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30 

ท่ำน  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี 

/ ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการ

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้   
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9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณำแจง้บริษทัฯ อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อน

กำรเดินทำง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท า

ให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวม

จ ำนวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวัน

น้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทวัร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รำยชือ่ผูเ้ดินทำง (กรุณำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอย่ำงถูกตอ้งตำมหนงัสอืเดินทำง เรียงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อืน่ตามที่ท่านต้องการ อาทเิช่น 

อำหำร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 

ล ำดบั ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกุล(ภำษำองักฤษ) วนัเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


