
FUKUOKA 5D3N 

FUKUOKA ซุปตาร ์วสิทเีรยี พรเีมีย่ม 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2561 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

เยอืนควิชู แดนใตแ้หง่เกาะญีปุ่่ น 

ชมความงาม ดอกวสิทเีรยี ณ สวนเลือ่งชือ่ คาวาจฟิจูเิอ็น 

เพลดิเพลนิกบัความนา่รกัสไตลย์โุรปของเมอืงยฟูอุนิ 

ชมบอ่น า้พรุอ้น หรอื บอ่นรก ความอจัจรรยท์ ีร่รรมชาตริงัสรรค ์

ร าลกึความหลงั ตามรอยประวตัจิาสตร ์ยคุสงครามโลก ณ เมอืง นางาซาก ิ

ชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นเทนจนิ ณ หา้งคะแนล ซติ ี ้หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางเมอืง 

พเิจษ!! แชอ่อนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบสัตลอดรายการ 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

22-26 เมษายน 2561 39,888.- 8,900.- 

23-27 เมษายน 2561 40,888.- 8,900.- 

24-28 เมษายน 2561 40,888.- 8,900.- 

25-29 เมษายน 2561 40,888.- 8,900.- 

26-30 เมษายน2561 40,888.- 8,900.- 

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561 42,888.- 8,900.- 

02-06 พฤษภาคม 2561 41,888.- 8,900.- 

08-12 พฤษภาคม 2561 39,999.- 8,900.- 

09-13 พฤษภาคม 2561 39,999.- 8,900.- 

10-14 พฤษภาคม 2561 39,999.- 8,900.- 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิจษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

21.30 น.       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอย

ตอนรับทา่น 

วนัทีส่อง สนามบนิฟกุโุอกะ – ฟกูโุอกะ – จาลเจา้ดาไซฟ ุ– เมอืงยฟูอูนิ - เมอืงเปปปุ – บอ่นรก 

00.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟูกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG648 (บรกิารอาหารรอ้น 

พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟูกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้เดนิทางสู ่

เมอืงฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของ

ประเทศญีปุ่่ นดว้ย ฟกูุโอกะเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญของญีปุ่่ นมานานหลายรอ้ยปี เดนิทางสู ่จาลเจา้ดาไซฟุ วัด

ชนิโตเก่าแก่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฟคุโุอกะ เป็นสิง่ทีส่ถติยข์องเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนัีกเรยีน - นสิติ 

นักศกึษามากราบไหวข้อพรเพื่อการศกึษาไม่เวน้ในแต่ละวันอย่าลมื อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงที ่บรเิวณหนา้วัดทีม่รีา้นคา้กวา่ 100 แห่ง นาคาส ุ(Nakasu Island) และถัดไปอกีอย่างถนนคนเดนิคา

วาบาตะ (Kawabata) ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฟกูโุอกะ  

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

เดนิทางสู ่ยูฟุอนิ (Yufuin) เป็นเมอืงชนบทเล็กๆ ทีม่ทีวิทัศน์ทีส่วยงามมากโดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีจ่ะมี

ทัง้ดอกซากรุะบนตน้ไม ้และดอกเรปซื๊ป ทีพ่ื้นดา้นลา่ง พรอ้มกับแม่น ้า และภูเขา อสิระเดนิชมหมู่บา้น ยูฟุอนิ

ฟลอรร์ลั เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป มกีลิน่อายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ์ประจ าเมอืงยูฟอุนิ บา้นอฐิทีแ่สน

คลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่เมอืงเบปปุ ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแห่งบอ่น ้าแร่ทีเ่ป็น

บ่อโคลน จัดเป็นเมืองทีม่รีีสอร์ทน ้าแร่มากทีสุ่ดนักท่องเทีย่วสามารถลองแช่น ้าแร่หลายหลากชนิด น าท่าน

เดนิทางสู ่บ่อน า้พุรอ้น (Jigoku Meguri) หรือ บอ่น ้าพุรอ้นขุมนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่

เกดิขึน้ ภายหลังจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตทุีเ่ขม้ขน้ เชน่ ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดยีม 

คาร์บอเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัวตามลักษณะ

ภายนอกทีเ่ห็นกนั (เขา้ชม 2 บอ่) 

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารหากน าทา่นผอ่นคลายดว้ยการ แชอ่อนเซ็นรรรมชาต ิสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ   

ทีพ่กั  BEPPU WANN ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 



วนัทีส่าม เมอืงเบปปุ – เมอืงคติะควิชู – สวนคาวาจ ิฟจูเิอ็น - ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงเทนจนิ – คาแนลซติี ้–  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงคติะควิชู เมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสอง ของจังหวดัฟกุโุอกะ เพือ่เดนิทางสู ่สวนคา

วาจ ิฟูจเิอ็น อันลอืชือ่เรือ่งความงดงามของดอกไมแ้ละพรรณไมต้่างๆ และทีพ่ลาดไม่ไดค้อื ดอกไมส้ีม่่วงทีม่ี

ลักษณะเป็นชอ่ระยา้ เรยีกวา่ ดอกวสิเทอเรยี หรอืในภาษาญีปุ่่ น เรยีกวา่ FUJI NO HANA  เป็นไมเ้ถาทีม่ี

กลิน่หอมจกุเดน่ภายในสวนคอื อุโมงคด์อกวสิเทอเรยี กวา่ 200 ตน้ ทีท่ ิง้กิง่กา้นพรอ้มดอกสมี่วงเขม้ ม่วงออ่น 

ขาว และ ชมพูไล่เฉดสหีอ้ยลงมาจากอุโมงคไ์มท้ีค่ลุมทางเดนิยาวกว่า 100 เมตร มากกว่า 22 สายพันธ ์ใน

เวลาทีด่อกวสิเทอเรียบานราวเดนิในสรวงสวรรค์ (**ดอกวสิทเีรยีน ัน้จะบานหรอืไม่ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

อากาจ** โดยในปี 2018 เทจกาลชมดอกวสิทรียี จะจดัขึน้ ณ สวนแหง่นีร้ะหวา่ง วนัที ่27 เมษายน – 

14 พฤษภาคม โดยช่วงก่อนหนา้ท่านก็สามารถชมความงามของดอกวสิทเีรยีได ้แต่แค่ไม่ไดอ้ยู่

ในชว่งงานเทจกาล ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสู ่ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นเทนจนิ (Tenjin) โดยในบรเิวณนี้จะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆมารวมตัวกัน

อยู่มากมาย มีส ินคา้ใหเ้ลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั ้งแต่เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสื้อผา้ แบรนเนมด์ หนังสือ 

เครือ่งส าอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย สถานทีช่อ้ปป้ิงบรเิวณย่านนี้ เดนิทางสู ่ หา้งคาแนลซติี ้

(Canal City)  เป็นศนูยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมืองฟุกโุอะกะ ประเทศญีปุ่่ น ไดรั้บการขนาน

นามว่าเป็น เมอืงทีอ่ยูใ่นเมอืง ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร ์

โรงแรมสองแหง่ และคลองทีไ่หลผา่นกลางศนูยก์ลางคา้ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอรัยาจยั ณ หา้งคาแนลซติี ้

ทีพ่กั  FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  



วนัทีส่ ี ่ เมอืงซากะ -  จาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ– เมอืงนางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– พพิริภณัฑร์ะเบดิ

ปรมาณู – โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต – ฟกูโุอกะ 

 เชา้ รบัประทานอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงซากะ จังหวัดเล็กๆบนเกาะควิชทูีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของเครือ่งปั้นดนิเผา เดนิทางสู ่จาล

เจา้ยโูทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโต ประจ าตระกลูนาเบะชิ

มะ ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนตา่งนยิม

ไปสกัการะขอพรเกีย่วกบัการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธรุกจิ และความปลอดภัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนางาซาก ิอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่

หลากหลาย เชน่ การท่องเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม และเป็นเมอืงท่าส าคัญของญีปุ่่ น จงึรับเอาวัฒนธรรมจาก

ยุโรปและจนีมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวต่างชาตติ่างๆ เชน่ ไชน่าทาวน์เป็นตน้ น าท่านสู ่สวน

สนัตภิาพนางาซาก ิ(Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึเหตกุารณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ือ่

วา่ Fat man เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยังฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกวา่ 80,000 คน

ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกีย่วกับสันตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลังของสวนจะมีเสาสดี าที่เป็นตัวชีต้ าแหน่งจุด

ศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย และทางตอนบนจะมพีพิธิภัณฑเ์กีย่วกับการ

ทิง้ระเบดิในครัง้นัน้ดว้ย จากนัน้ชม พพิริภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิ(Nagasaki Atomic Bomb 

Museum) จัดแสดงและรวบรวมขอ้มลูเหตกุารณ์ ซากชิน้สว่นสิง่ของตา่งๆ โดยเรยีงล าดับเหตกุารณ์ตัง้แตก่อ่น

ระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีหง่ความหายนะ ซึง่มหีลักฐานทีถู่กวดีโีอบันทกึไว ้ภาพถ่ายอาคารบา้นเรอืนทีพั่ง

ยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติแตต่อ้งทนทกุขท์รมานจากสารกัมตภาพรังส ีเป็นโรคลูคเีมยี(มะเร็ง

เม็ดเลอืดขาว) ทีค่อ่ยๆคร่าชวีติผูค้นเหลา่นัน้ไปอกีจ านวนมากพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความ

สญูเสยีอันยิง่ใหญ่ ในวันทีน่างาซากโิดนพษิรา้ยของสารพลโูตเนียมไปเกอืบทัง้เมอืงจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของแบ

รนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, 

Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆอกีมากมายมาทีน่ี่สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย 

และเด็กเล็ก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอรัยาจยั 

ทีพ่กั  FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้  สนามบนิฟกูโุอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

11.35 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG649 

14.55 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื 

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

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทจตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิริ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิริไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

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



 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิริใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทจญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทจญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืรุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทจญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทจญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทจญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 



หมายเหตุ : กรณุาอา่นจกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิริท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


