
 

FUKUOKA BEBPU NAGASAKI 5D3N 

ซุปตาร ์ควิชู FAMILY  (AUTUMN) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2561 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

เยอืนควิชู แดนใตแ้หง่เกาะญี�ปุ่ น 

เพลดิเพลนิกบัความนา่รกัสไตลย์โุรปของเมอืงยฟูอุนิ 



 

ชมบอ่นํ �าพรุอ้น หรอื บอ่นรก ความอศัจรรยท์ ี�ธรรมชาตริงัสรรค ์

ราํลกึความหลงั ตามรอยประวตัศิาสตร ์ยคุสงครามโลก ณ เมอืง นางาซาก ิ

ชมววิเมอืงนางาซาก ิแบบพานาโรมา ณ สวนดอกไมโ้กเวอร ์

ชมววิใบไมเ้ปลี�ยนส ีณ ซากปราสาทฟกุโุอกะ ในสวนมาอซูิร ุ

ชอ้ปปิ� งจใุจ ยา่นเทนจนิ ณ หา้งคะแนล ซติ ี� หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางเมอืง 

Wi-Fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว 
30 กนัยายน-04 ตลุาคม 2561 29,888.- 7,900.- 

01-05 ตลุาคม 2561 30,888.- 7,900.- 
02-06 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 
03-07 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 

04-08 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 

05-09 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 
06-10 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 
08-12 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 
10-14 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 
11-15 ตลุาคม 2561 34,888.- 7,900.- 
12-16 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 
13-17 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 
14-18 ตลุาคม 2561 33,888.- 7,900.- 
16-20 ตลุาคม 2561 35,888.- 7,900.- 
18-22 ตลุาคม 2561 35,888.- 7,900.- 
20-24 ตลุาคม 2561 35,888.- 7,900.- 
21-25 ตลุาคม 2561 35,888.- 7,900.- 
22-26 ตลุาคม 2561 35,888.- 7,900.- 
23-27 ตลุาคม 2561 35,888.- 7,900.- 
24-28 ตลุาคม 2561 35,888.- 7,900.- 
27-31 ตลุาคม 2561 35,888.- 7,900.- 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

21.30 น.       พรอ้มกันที� สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทคอย

ตอนรับทา่น 

วนัที�สอง สนามบนิฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – เมอืงยูฟูอนิ - หมูบ่า้นยูฟุอนิฟลอรร์ลั - เมอืงเปปปุ – บ่อนรก – เมอืง

ฟกุโุอกะ 

00.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟกูโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG648  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟูกุโอกะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั�นเดนิทางสู ่

เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของ

ประเทศญี�ปุ่ นดว้ย ฟกูโุอกะเป็นเมอืงทา่ที�สําคญัของญี�ปุ่ นมานานหลายรอ้ยปี เดนิทางสู ่ยูฟุอนิ (Yufuin) เป็น



 
เมอืงชนบทเล็กๆ ที�มทีวิทัศน์ที�สวยงามมากโดยเฉพาะชว่งฤดูใบไมผ้ลทิี�จะมทีั �งดอกซากรุะบนตน้ไม ้และดอก

เรปซื� ป ที�พื�นดา้นล่าง พรอ้มกับแม่นํ�า และภูเขา อสิระเดนิชม หมู่บา้นยูฟุอนิฟลอรร์ลั เป็นหมู่บา้นจําลอง

สไตลย์ุโรป มกีลิ�นอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ์ประจําเมอืงยูฟุอนิ บา้นอฐิที�แสนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนน

สายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรูปตามอธัยาศัย 

 เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู ่เมอืงเบปปุ ตั �งอยู่บนชายฝั�ง  ทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแห่งบ่อนํ�าแร่ที�เป็นบ่อโคลน 

จัดเป็นเมอืงที�มรีสีอรท์นํ�าแร่มากที�สดุนักทอ่งเที�ยวสามารถลองแชนํ่�าแร่หลายหลากชนดิ นําทา่นเดนิทางสู ่บ่อ

นํ�าพุรอ้น (Jigoku Meguri) หรอื บ่อนํ�าพุรอ้นขุมนรกทั �งแปด เป็นบ่อนํ�าพุรอ้นธรรมชาตทิี�เกดิขึ�น ภายหลัง

จากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตทุี�เขม้ขน้ เชน่ กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม 

เป็นตน้ และรอ้นเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทั �ง 8 บ่อ ก็ตั �งชื�อใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกที�เห็นกัน 

(เขา้ชม 2 บอ่) 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ที�พกั  Sunsky Hotel Kitakyushu หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�สาม เมอืงนางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณู – สวนดอกไมโ้กเวอร ์- เมอืง

ซากะ -  ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ–  โทซุพรเีมี�ยมเอา้ทเ์ล็ต – เมอืงฟกุโุอกะ 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซาก ิอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหล่งท่องเที�ยวที�

หลากหลาย เช่น การท่องเที�ยวเชงิศลิปวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่าสําคัญของญี�ปุ่ น จงึรับเอาวัฒนธรรมจาก

ยุโรปและจนีมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวต่างชาตติ่างๆ เช่น ไชน่าทาวน์เป็นตน้ นําท่านสู ่สวน

สนัตภิาพนางาซาก ิ(Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสรา้งขึ�นเพื�อรําลกึถงึเหตกุารณ์ทิ�งระเบดิปรมาณูที�ช ื�อ

วา่ Fat man เมื�อวนัที� 9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ที�ทําลายเกอืบทั �งเมอืงและยังฆ่าสิ�งมชีวีติไปมากกวา่ 80,000 คน

ในสวนแห่งนี�มีรูปปั�นเกี�ยวกับสันตภิาพมากมาย โดยที�ดา้นหลังของสวนจะมีเสาสดีําที�เป็นตัวชี�ตําแหน่งจุด

ศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื�อของเหยื�อในครั�งนั�นดว้ย และทางตอนบนจะมพีพิธิภัณฑเ์กี�ยวกับการ

ทิ�งระเบดิในครั�งนั�นดว้ย จากนั�นชม สวนดอกไมโ้กเวอร ์(Glover Garden) หรอืที�คนสว่นมากมักจะเรยีกกัน

สั �นๆวา่ สวนโกเวอร ์ตั �งอยู่ที�ย่านเมอืงนางาซาก ิ(Nagasaki) สวนสไตลผ์สมผสานระหวา่งพพิธิภัณฑก์บัสวนใน

พื�นที�แบบเปิดโล่ง โดยกลุ่มอาคารเหล่านี�สรา้งขึ�นตั �งแต่ยุคที�ญี�ปุ่ นเพิ�งเปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 

1900 ซึ�งตัวสวนนี�ไดถู้กดัดแปลงจากที�อยูอ่าศัยของพ่อคา้ชาวองักฤษนามวา่ Thomas Glover สวนแห่งนี�ตั �งอยู่

บนเนินเขา ทําใหส้ามารถมองเห็นววิของตัวเมืองนางาซากแิบบพาโนราม่า อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิ

ภายในสวนดอกไม ้หรอื ววิเมอืงนางาซากติามอธัยาศยั 



 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั�นนําทา่นสู ่เมอืงซากะ จังหวัดเล็กๆบนเกาะควิชทูี�มชี ื�อเสยีงในเรื�องของเครื�องปั�นดนิเผา เดนิทางสู ่ศาล

เจา้ยูโทคุอนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึ�นในปี 1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโต ประจําตระกลูนาเบะชิ

มะ ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจา้แห่งนี�เป็นที�ประทับของเทพเจา้ศักดิ�สทิธิ� ที�ประชาชนต่างนยิม

ไปสักการะขอพรเกี�ยวกับการเก็บเกี�ยว ความสําเร็จดา้นธุรกจิ และความปลอดภัย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่

โทซุพรเีมี�ยมเอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพื�นที�ชอ้ปปิ�งเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของแบ

รนดช์ั �นนําและแบรนดท์อ้งถิ�นมากกว่า 150 รา้น เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, 

Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื�นๆอกีมากมายมาที�นี�สามารถชอ้ปปิ� งไดค้รบทั �งผูห้ญิง ผูช้าย 

และเด็กเล็ก ไมว่า่จะเป็นเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชั�นสว่นลดมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ที�พกั  Sunsky Hotel Kitakyushu หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�ส ี� เมอืงฟกุโุอกะ -  ศาลเจา้ดาไซฟ ุ- ดวิตี�ฟร ี– ซากปราสาทฟกุโุอกะ - ชอ้ปปิ� งเทนจนิ – คาแนลซติี�  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) วัดชนิโตเกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงที�สดุของเมอืงฟคุุ

โอกะ เป็นสิ�งที�สถติยข์องเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนัีกเรยีน - นสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพรเพื�อการศกึษาไม่

เวน้ในแตล่ะวนัอยา่ลมื อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึพื�นเมอืงที� บรเิวณหนา้วดัที�มรีา้นคา้กวา่ 100 แห่ง 

นาคาส ุ(Nakasu Island) และถัดไปอกีอย่างถนนคนเดนิคาวาบาตะ (Kawabata) ที�เป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แก่

ที�สดุของเมืองฟูกุโอกะ นําท่านสู ่ดวิตี�ฟร ีอสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ต่างๆ 

ตามอธัยาศยั 

เที�ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

นําท่านเขา้ชม ซากปราสาทฟุกุโอกะ (Ruins of Fukuoka Castle) ตั �งอยู่ภายใน สวนมาอิซูรุ ซาก

ปราสาทเกา่ฟกุโุอกะ สรา้งขึ�นในสมัยเอโดะ ถอืเป็นปราสาทที�ใหญ่ที�สดุในภูมภิาคควิชเูลยทเีดยีว แตพ่อเปลี�ยน

ยุคสมัยเป็นเมจกิ็โดนทําลายลงเพราะตัวปราสาทถูกมองว่าเป็นระบบศักดนิา ในปัจจุบันจงึเหลอืเพียงแค่ซาก

ของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ นอกจากปราสาทแลว้สวนมาอซิรููก็เป็นสวนสาธารณะอนัดบั 1 ของเมอืงที�

เป็นจุดชมใบไมเ้ปลี�ยนส ีและมซากุระยอดนยิม จงึมผีูค้นมากมายเขา้มาเดนิเลน่ มานั�งปิกนิกกันใตต้น้ซากุระที�

สวนแห่งนี� จากนั�นนําทา่นสู ่ยา่นเทนจนิ (Tenjin) โดยในบรเิวณนี�จะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆมา

รวมตัวกันอยู่มากมาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื�อหลากหลายชนิด ตั �งแต่เครื�องใชไ้ฟฟ้า เสื�อผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื 

เครื�องสําอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย สถานที�ชอ้ปปิ� งบรเิวณย่านนี� เดนิทางสู ่ หา้งคาแนลซติี� 

(Canal City)  เป็นศูนยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมอืงฟุกุโอะกะ ประเทศญี�ปุ่ น ไดรั้บการขนาน

นามว่าเป็น เมอืงที�อยู่ในเมอืง ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร ์

โรงแรมสองแหง่ และคลองที�ไหลผา่นกลางศนูยก์ลางคา้ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หา้งคาแนลซติี� 

ที�พกั  Sunsky Hotel Kitakyushu หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�หา้  สนามบนิฟกูโุอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

11.35 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG649 

14.55 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื 

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

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 8,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี�ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมื�อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม

สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  



 
 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
 

เดนิทางขึ�นตํ�า 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้

ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 



 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เรื�องต ั�วเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัที�น ั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการออกตั�ว

เครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เรื�องโรงแรมที�พกั 

 เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชั �นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

 กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�

ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ทา่นเดนิทางทอ่งเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี� 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทางกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้วที�

พํานักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 



 
1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�น ในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 

ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  



 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มิ

อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 


