
 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

 

 

FUKUOKA BEPPU 5D3N 
PREMIUM WISTERIA IN FUK 

ก ำหนดกำรเดินทำงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2562 
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โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
เยือนคิวชู แดนใตแ้ห่งเกำะญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 

ชมควำมงำม อุโมงคด์อกวิสทีเรีย ณ สวนเลื่องช่ือ คำวำจิฟูจิเอ็น 

เพลิดเพลินกบัควำมน่ำรกัสไตลย์ุโรปของเมืองยูฟอิุน 

ชมบ่อน ้ำพุรอ้น หรือ บ่อนรก ควำมอศัจรรยท่ี์ธรรมชำติรงัสรรค ์

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 เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // INFANT ราคา 9,900 บาท 
ราคานี้ ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

21.30 น.       พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย มีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัคอยตอนรับทา่น 

วนัท่ีสอง สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก 

00.50 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG648  (มีบริการ
อาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 
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08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็น
อนัดบั 8 ของประเทศญ่ีปุ่นดว้ย ฟูกุโอกะเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นมานานหลายรอ้ยปี เดินทางสู ่
ศาลเจา้ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) วดัชินโตเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฟุคุโอกะ 
เป็นส่ิงท่ีสถิตยข์องเทพเจา้แหง่ความรู ้จึงมีนักเรียน - นิสิต นักศึกษามากราบไหวข้อพรเพ่ือการศึกษาไม่
เวน้ในแตล่ะวนัอยา่ลืม อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองท่ี บริเวณหนา้วดัท่ีมีรา้นคา้กวา่ 
100 แห่ง นาคาสุ (Nakasu Island) และถดัไปอีกอยา่งถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ท่ีเป็นถนน
คนเดินเสน้เกา่แกท่ี่สุดของเมืองฟกุูโอกะ  

 เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดินทางสู่ ยูฟุอิน (Yufuin) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามมากโดยเฉพาะชว่งฤดูใบไมผ้ลิท่ี
จะมีท ัง้ดอกซากุระบนตน้ไม ้และดอกเรปซ๊ืป ท่ีพ้ืนดา้นลา่ง พร้อมกบัแมน่ ้า และภูเขา อิสระเดินชม
หมูบ่า้น ยูฟุอินฟลอรร์ลั เป็นหมูบ่า้นจ าลองสไตลยุ์โรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ์ประจ า
เมืองยูฟอิุน บา้นอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบ่นถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด 
อิสระใหท้า่นเดินเลน่และถ่ายรูปตามอธัยาศยั เดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) ตัง้อยูบ่นชายฝั่งทะเล
ตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบอ่น ้าแร่ท่ีเป็นบอ่โคลน จดัเป็นเมืองท่ีมีรีสอร์ทน ้าแร่มากท่ีสุด
นักทอ่งเท่ียวสามารถลองแชน่ ้าแร่หลายหลากชนิด น าทา่นเดินทางสู่ บ่อน ้าพุรอ้น (Jigoku Meguri) 
หรือ บอ่น ้าพุรอ้นขุมนรกท ัง้แปด เป็นบอ่น ้าพุรอ้นธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น ภายหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ เชน่ ก ามะถนั แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ และรอ้น
เกินกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ท ัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ช่ือใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอกท่ีเห็นกนั (เขา้ชม 2 
บ่อ) 

เย็น      รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม (2) 

หลงัอาหารหากน าทา่นผอ่นคลายดว้ยการ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สไตลญ่ี์ปุ่นแท ้ๆ   

ท่ีพกั  HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีสาม เมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – ชมอุโมงคด์อกวิสทีเรีย ณ สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น - ดิวต้ีฟรี – ชอ้ป
ป้ิงเทนจิน – คาแนลซิต้ี –  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนั้นน าทา่นสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kita Kyushu) เมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสอง ของจงัหวดัฟุกุโอ
กะ เพ่ือเดินทางสู ่สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น (Kawachi Fuji-en) อนัลือช่ือเร่ืองความงดงามของดอกไมแ้ละ
พรรณไมต้า่งๆ และท่ีพลาดไมไ่ดคื้อ ดอกไมส่ี้มว่งท่ีมีลกัษณะเป็นชอ่ระยา้ เรียกวา่ ดอกวิสเทอเรีย หรือ
ในภาษาญ่ีปุ่น เรียกวา่ FUJI NO HANA  เป็นไมเ้ถาท่ีมีกล่ินหอมจุกเดน่ภายในสวนคือ อุโมงคด์อกวิส
ทีเรีย (Wisteria Tunnel) กวา่ 200 ตน้ ท่ีท้ิงก่ิงกา้นพรอ้มดอกสีมว่งเขม้ มว่งออ่น ขาว และ ชมพูไล่
เฉดสีหอ้ยลงมาจากอุโมงคไ์มท่ี้คลุมทางเดินยาวกวา่ 100 เมตร มากกวา่ 22 สายพนัธ ์ในเวลาท่ีดอกวิส
เทอเรียบานราวเดินในสรวงสวรรค ์(**ดอกวิสทีเรียนัน้จะบานหรือไม่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ** 
โดยในปี 2019 เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย จะจัดข้ึน ณ สวนแห่งน้ีระหว่าง วันท่ี 27 เมษายน – 
14 พฤษภาคม**) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าทา่นสู ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free) อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ท ัง้ เส้ือผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าทา่นสู่ ย่านเทนจิน (Tenjin) โดยในบริเวณน้ีจะมีรา้นรวง ถนนคนเดิน และหา้ง
ใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยูม่ากมาย มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตัง้แตเ่คร่ืองใชไ้ฟฟา้ เส้ือผา้ แบรน
เนมด ์หนังสือ เคร่ืองส าอางคต์่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย สถานท่ีชอ้ปป้ิงบริเวณย่านน้ี 
เดินทางสู ่ หา้งคาแนลซิต้ี (Canal City)  เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญใ่นเมืองฟกุุโอะกะ 
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ประเทศญ่ีปุ่น ไดร้ับการขนานนามวา่เป็น เมืองท่ีอยู่ในเมือง ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภตัตาคาร 
โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแหง่ และคลองท่ีไหลผา่นกลางศูนยก์ลางคา้ 

เย็น  อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หา้งคาแนลซิต้ี 

ท่ีพกั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีส่ี เมืองซากะ -  ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสนัติภาพนางาซากิ – พิพิธภณัฑ์
ระเบิดปรมาณู – โทซุพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต – ฟูกุโอกะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนั้นน าทา่นสู่ เมืองซากะ (Saga) จงัหวดัเล็กๆบนเกาะคิวชูท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของเคร่ืองปั้นดินเผา 
เดินทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต 
ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ  ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของเทพเจา้
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชาชนตา่งนิยมไปสกัการะขอพรเก่ียวกบัการเก็บเก่ียว ความส าเร็จดา้นธุรกิจ และความ
ปลอดภยั  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหลง่
ทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลาย เชน่ การทอ่งเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม และเป็นเมืองทา่ส าคญัของญ่ีปุ่น จึงรับเอา
วฒันธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว ้จนเกิดเป็นชุมชนชาวตา่งชาติตา่งๆ เชน่ ไชน่าทาวน์เป็น
ตน้ น าท่านสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสร้างขึ้ นเพ่ือร าลึกถึง
เหตุการณ์ท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีช่ือวา่ Fat man เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ท่ีท าลายเกือบท ัง้เมืองและ
ยงัฆา่ส่ิงมีชีวิตไปมากกวา่ 80,000 คนในสวนแหง่น้ีมีรูปปัน้เก่ียวกบัสนัติภาพมากมาย โดยท่ีดา้นหลงัของ
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สวนจะมีเสาสีด าท่ีเป็นตวัช้ีต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหย่ือในครั้งนั้นดว้ย 
และทางตอนบนจะมีพิพิธภณัฑ์เก่ียวกบัการท้ิงระเบิดในครั้งนั้นดว้ย  จากนั้นชม พิพิธภณัฑร์ะเบิด
ปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จดัแสดงและรวบรวมขอ้มูลเหตุการณ ์ซาก
ช้ินสว่นส่ิงของตา่งๆ โดยเรียงล าดบัเหตุการณ์ตัง้แตก่อ่นระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแหง่ความหายนะ 
ซ่ึงมีหลกัฐานท่ีถูกวีดีโอบนัทึกไว ้ภาพถา่ยอาคารบา้นเรือนท่ีพงัยบัเยิน ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูท่ี้รอดชีวิต
แต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ท่ีคอ่ยๆคร่าชีวิตผูค้น
เหลา่นั้นไปอีกจ านวนมากพิพิธภณัฑแ์หง่น้ีเป็นส่ิงเตือนใจใหร้ะลึกถึงความสูญเสียอนัย่ิงใหญ ่ในวนัท่ีนางา
ซากิโดนพิษรา้ยของสารพลูโตเนียมไปเกือบท ัง้เมืองจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ โทซุพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต 
(Tosu Premium Outlets) เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ ่มีรา้นคา้ของแบรนดช์ ัน้น าและแบรนด์
ทอ้งถ่ินมากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, 
New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมายมาท่ีน่ีสามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบท ัง้ผูห้ญิง ผูช้าย และเด็ก
เล็ก ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมีโปรโมช ัน่สว่นลดมากมาย 

เย็น  อิสระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้  สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินฟุกุโอกะ  

11.35 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG649 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง 

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มกบัความประทบัใจมิรูลื้ม 

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

ส าหรบัลูกคา้ท่านท่ีไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน   หกัค่าตัว๋ออก 8,000 บาท 
 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :   

รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 
ช ัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจร
ในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
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อตัราค่าบริการรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน ้ามนั  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ใน
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซา่ตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจา่ยเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืน
รอ้งขอวีซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ  านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 
เดินทางข้ึนต า่ 30 ท่าน หากต ่ ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการ
เพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนั
เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เต็มจ านวน  

 สว่นท่ีเหลือ ช าระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ัง ใหลู้กคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู ่

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไมมี่เง่ือนไข 
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• เม่ือทา่นช าระเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีได ้
ระบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทาง  E-
Mail 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยัน
ว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่ง
ต ่า 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ไดเ้งินคืนทัง้หมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ไดเ้งินคืน 70 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลิกหลงั 14 วนั ไม่ไดค่้าทวัรคื์น  

• กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดั
จ าท่ีพกัโดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง
เท่ียวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้
มดัจ า หรือค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและ
เงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง
ช าระคา่ใชจ้่ายส่วนตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น  
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ขอ้มูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

➢ กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารช ัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได  ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 
เซนติเมตร (18 น้ิว)  

➢ กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ ากวา่มาตรฐานได ้ท ัง้น้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของคา่ใชจ้า่ยท่ีสมัภาระ
น ้าหนักเกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

➢ ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัรฯ์) 
โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณค์วามไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั ท ัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่
เป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าใชจ่้าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณี
ดงัน้ี 
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➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคน
เขา้เมืองหา้มเดินทาง 

➢ กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ี
พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้
เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เชน่ เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะ
สัน้ 

3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการข้ึน ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
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4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  

6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ  แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจ านวน 
3 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนันั้นๆ 
มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจร
ในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
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