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FUKUOKA BEPPU 5D3N 
PREMIUM WISTERIA IN FUK 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนเมษำยน-พฤษภำคม 2562 

 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
เยอืนควิชู แดนใตแ้หง่เกำะญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย 

ชมควำมงำม อโุมงคด์อกวสิทเีรยี ณ สวนเลือ่งชือ่ คำวำจฟิจูเิอ็น 
เพลดิเพลนิกบัควำมนำ่รกัสไตลย์โุรปของเมอืงยฟูอุนิ 

ชมบอ่น ำ้พรุอ้น หรอื บอ่นรก ควำมอศัจรรยท์ีธ่รรมชำตริงัสรรค ์
ร ำลกึควำมหลงั ตำมรอยประวตัศิำสตร ์ยคุสงครำมโลก ณ เมอืงนำงำซำก ิ
ชอ้ปป้ิงจใุจ ยำ่นเทนจนิ ณ หำ้งคะแนล ซติี ้หำ้งสรรพสนิคำ้ใจกลำงเมอืง 

พเิศษ!! แชอ่อนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบสัตลอดรำยกำร 
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วนัเดนิทำง รำคำ พกัเดีย่ว 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. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // INFANT รำคำ 9,900 บำท 
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

21.30 น.       พรอ้มกันที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอร ์C สำยกำรบนิไทย มเีจา้หนา้ที่
ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

วนัทีส่อง สนำมบนิฟกุโุอกะ – ฟกูโุอกะ – ศำลเจำ้ดำไซฟ ุ– เมอืงยฟูอูนิ - เมอืงเปปป ุ– บอ่นรก 

00.50 น.      ออก เดินทา งสู่

สนำมบนิฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG648  (มบีรกิำรอำหำรรอ้น 
พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้น
เดนิทางสู ่เมอืงฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกำะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็น
อันดับ 8 ของประเทศญีปุ่่ นดว้ย ฟูกโุอกะเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญของญีปุ่่ นมานานหลายรอ้ยปี เดนิทางสู่ 
ศำลเจำ้ดำไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) วัดชนิโตเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฟุคุโอ
กะ เป็นสิง่ทีส่ถติยข์องเทพเจา้แหง่ความรู ้จงึมนัีกเรยีน - นสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพรเพือ่การศกึษา
ไมเ่วน้ในแตล่ะวันอยา่ลมื อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงที ่บรเิวณหนา้วัดทีม่รีา้นคา้กวา่ 
100 แหง่ นาคาส ุ(Nakasu Island) และถัดไปอกีอยา่งถนนคนเดนิคาวาบาตะ (Kawabata) ทีเ่ป็นถนน
คนเดนิเสน้เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฟกูโุอกะ  

 เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

เดนิทางสู ่ยฟูอุนิ (Yufuin) เป็นเมอืงชนบทเล็กๆ ทีม่ทีวิทัศนท์ีส่วยงามมากโดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ลิ
ทีจ่ะมทัีง้ดอกซากุระบนตน้ไม ้และดอกเรปซื๊ป ทีพ่ื้นดา้นล่าง พรอ้มกับแม่น ้า และภูเขา อสิระเดนิชม
หมูบ่า้น ยฟูุอนิฟลอรร์ลั เป็นหมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรป มกีลิน่อายยโุรปโบราณ !!!ไฮไลท ์ประจ าเมอืง
ยฟูอุนิ บา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยูบ่นถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ อสิระ
ใหท้่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมอืงเบปปุ (Beppu) ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกของเกาะควิชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้าแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน ้าแร่มากที่สุด
นักทอ่งเทีย่วสามารถลองแชน่ ้าแรห่ลายหลากชนดิ น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่น ำ้พุรอ้น (Jigoku Meguri) 
หรอื บอ่น ้าพุรอ้นขมุนรกทัง้แปด เป็นบอ่น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟ 
ประกอบไปดว้ยแรธ่าตทุีเ่ขม้ขน้ เชน่ ก ามะถัน แรเ่หล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิ
กวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกทีเ่ห็นกนั (เขำ้ชม 2 บอ่) 

เย็น      รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของทำงโรงแรม (2) 

หลังอาหารหากน าทา่นผอ่นคลายดว้ยการ แชอ่อนเซ็นธรรมชำต ิสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ   

ทีพ่กั  HOTEL SEA WAVE PEPPU หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัทีส่ำม เมอืงเบปป ุ– เมอืงคติะควิชู – ชมอุโมงคด์อกวสิทเีรยี ณ สวนคำวำจ ิฟจูเิอ็น - ดวิตีฟ้ร ี
– ชอ้ปป้ิงเทนจนิ – คำแนลซติี ้–  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงคติะควิชู (Kita Kyushu) เมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสอง ของจังหวัดฟกุโุอ

กะ เพื่อเดนิทางสู ่สวนคำวำจ ิฟูจเิอ็น (Kawachi Fuji-en) อันลอืชือ่เรือ่งความงดงามของดอกไม ้

และพรรณไมต้า่งๆ และทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื ดอกไมส้ีม่ว่งทีม่ลีักษณะเป็นชอ่ระยา้ เรยีกวา่ ดอกวสิเทอเรยี 

หรือในภาษาญี่ปุ่ น เรียกว่า FUJI NO HANA  เป็นไมเ้ถาทีม่กีลิน่หอมจุกเด่นภายในสวนคือ อุโมงค์

ดอกวสิทเีรยี (Wisteria Tunnel) กวา่ 200 ตน้ ทีท่ ิง้ก ิง่กา้นพรอ้มดอกสมีว่งเขม้ มว่งออ่น ขาว และ 

ชมพูไลเ่ฉดสหีอ้ยลงมาจากอโุมงคไ์มท้ีค่ลมุทางเดนิยาวกวา่ 100 เมตร มากกวา่ 22 สายพันธ ์ในเวลาที่

ดอกวสิเทอเรยีบานราวเดนิในสรวงสวรรค ์(**ดอกวสิทเีรยีน ัน้จะบำนหรอืไมท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพ

อำกำศ** โดยในปี 2019 เทศกำลชมดอกวสิทเีรยี จะจดัขึน้ ณ สวนแห่งนีร้ะหว่ำง วนัที ่27 

เมษำยน – 14 พฤษภำคม**) 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

น าทา่นสู ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่ ยำ่นเทนจนิ (Tenjin) โดยในบรเิวณนี้จะมีรา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้ง

ใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยูม่ากมาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนดิ ตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรน

เนมด์ หนังสือ เครื่องส าอางค์ต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอีกมากมาย สถานที่ชอ้ปป้ิงบริเวณย่านนี้ 

เดนิทางสู ่ หำ้งคำแนลซติี ้(Canal City)  เป็นศนูยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญใ่นเมอืงฟกุโุอะ

กะ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น เมอืงทีอ่ยู่ในเมอืง ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ 

ภัตตาคาร โรงละคร ศนูยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแหง่ และคลองทีไ่หลผา่นกลางศนูยก์ลางคา้ 
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เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ณ หำ้งคำแนลซติี ้

ทีพ่กั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซำกะ -  ศำลเจำ้ยูโทคุอนิำร ิ– เมอืงนำงำซำก ิ– สวนสนัตภิำพนำงำซำก ิ– พพิธิภณัฑ์
ระเบดิปรมำณู – โทซุพรเีมีย่มเอำ้ทเ์ล็ต – ฟกูโุอกะ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงซำกะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะควิชทูีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของเครือ่งปั้นดนิเผา 
เดนิทางสู ่ศำลเจำ้ยโูทคอุนิำร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโต 
ประจ าตระกลูนาเบะชมิะ ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทับของเทพเจา้
ศักดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนต่างนยิมไปสักการะขอพรเกีย่วกับการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธุรกจิ และความ
ปลอดภัย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนำงำซำก ิ(Nagasaki) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมภิาคควิชู โดยมี
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย เชน่ การทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม และเป็นเมอืงทา่ส าคัญของญีปุ่่ น จงึ
รับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวต่างชาตติ่างๆ เชน่ ไชน่า
ทาวนเ์ป็นตน้ น าทา่นสู ่สวนสนัตภิำพนำงำซำก ิ(Nagasaki Peace Park) ถกูจัดสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึ
ถงึเหตกุารณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ือ่วา่ Fat man เมือ่วันที ่9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืง
และยังฆา่สิง่มชีวีติไปมากกวา่ 80,000 คนในสวนแหง่นีม้รีปูปัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลัง
ของสวนจะมเีสาสดี าทีเ่ป็นตัวชีต้ าแหน่งจดุศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้
ดว้ย และทางตอนบนจะมพีพิธิภัณฑเ์กีย่วกับการทิง้ระเบดิในครัง้นัน้ดว้ย จากนัน้ชม พพิธิภณัฑร์ะเบดิ
ปรมำณูนำงำซำก ิ(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมขอ้มูลเหตุการณ์ 
ซากชิน้ส่วนสิง่ของต่างๆ โดยเรียงล าดับเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีห่งความ
หายนะ ซึง่มหีลักฐานทีถ่กูวดีโีอบนัทกึไว ้ภาพถา่ยอาคารบา้นเรอืนทีพั่งยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ี่
รอดชวีติแตต่อ้งทนทกุขท์รมานจากสารกัมตภาพรังส ีเป็นโรคลคูเีมยี(มะเร็งเม็ดเลอืดขาว) ทีค่อ่ยๆคร่า
ชวีติผูค้นเหล่านัน้ไปอกีจ านวนมากพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอันยิง่ใหญ่ 
ในวันที่นางาซากโิดนพษิรา้ยของสารพลูโตเนียมไปเกอืบทัง้เมืองจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โทซุพรี
เมีย่มเอำ้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของแบ
รนด์ชัน้น าและแบรนด์ทอ้งถิน่มากกว่า 150 รา้น เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, 
Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆอกีมากมายมาทีน่ี่สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้
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ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์โดยแต่ละรา้นก็จะมี
โปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็น ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ สนำมบนิฟกูโุอกะ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิฟกุโุอกะ  

11.35 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG649 บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มกับความประทับใจมริู ้

ลมื 
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ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ เพือ่เช็ควำ่กรุป๊มี
กำรคอนเฟิรม์เดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคำ่ต ัว๋ออก 8,000 บำท 

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 
ชั่วโมง มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทำงขึน้ต ำ่ 30 ทำ่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร
เพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุำตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง E-
Mail 

• สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำ
หนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนัเกดิจำก
ควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ Passport  

: จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรด
สอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดั
จ ำทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทุกกรณี 
ท ัง้มดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 
และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต  ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 กโิลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่
ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)  

➢ กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่สัมภาระ
น ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 
การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคมุจำกทำงบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 
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2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิาร
อยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี
ดังนี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่าง
กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่
พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้
เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะ
สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั
ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง 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. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 
3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ 
มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

 

 

 


