
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 

 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) 
นัดเวลา 22.00 น. เดินทางโดย  TG 648  (00:05-08:00) 
 

มีบริการบนเคร่ือง 
 

- 

วนัท่ีสอง 

 

ฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุเทมมงังุ 
เบปป ุออนเซน – บอ่ทะเลนรก – บอ่ทะเลเลือด 
 

--  / กลางวนั / ค า่ 
KAMENOI BEPPU 

ONSEN HOTEL. 
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 

 

หมู่บา้นยฟูอิูน – ยโูนะสึโบะ – ฟลอรร์ลั – ทะเลสาบคินริน 
จงัหวดัซากะ – ศาลเจ้าทาเคโอะ – สวนมิฟเุนอะยามะ   

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
CENTRAL TAKEO 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 

 

ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – โทซุ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท 
ฟกุโุอกะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

เช้า  /  --  /  ค า่ SEKIA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 

 

ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
เดินทางกลบัโดย  TG 649  (11:35-14:55) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเคร่ือง 

- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า

หมายเลข 2  เคาน์เตอร ์D โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ รอให้การต้อนรบั พร้อมแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอ านวยความสะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่1 ทำ่น) 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่2ทำ่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

01 – 05 พฤศจกิำยน 2561 38,999 38,999 35,999 7,500 

15 – 19 พฤศจกิำยน 2561 38,999 38,999 35,999 7,500 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 38,999 38,999 35,999 7,500 

05 – 09 ธนัวำคม 2561 38,999 38,999 35,999 7,500 

12 – 16 ธนัวำคม 2561 38,999 38,999 35,999 7,500 

21 – 25 ธนัวำคม 2561 40,999 40,999 37,999 7,500 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– เบปป ุออนเซน 
 00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.00 น. ถงึ สนามบินฟกุโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชม.)  
 09.30 น. เชา้นี้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองดาไซฟ ุ  
  แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu 

Shrine) ศาลเจา้แหง่การศกึษาแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่ใน
ยุคสมยัเฮอนั (Heian) โดยแรกเริม่เดมิทเีป็นการสรา้งขึน้
เพื่อเป็นการสักการะให้แก่นักปราชญ์แห่งยุคนามว่า    
“สุกาวะระ มิชิซาเนะ” (Sugawara Michizane) ทีน่ี่จงึ
เหมอืนจะมชีื่อเสยีงในการขอพรดา้นการเรยีนการศกึษา 
ช่วงใกลส้อบ นักเรยีนหรอืนักศกึษาจากทัว่ประเทศญี่ปุ่ น
จะมาขอพรกนัเยอะมาก และบรเิวณทางเขา้ศาลเจา้ ร้าน
กาแฟ Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตาร์บคัที่
ตกแต่งได้เท่ห์ทีสุ่ดในโลก ประดบัประดาไปด้วยท่อนไม้
มากถงึ 2,000 ท่อน ว่ากนัว่าเมื่อเอาไมม้าเรยีงต่อกนัจะ
ยาวถงึ 4.4 ก.ม. เลยทเีดยีว   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเบปป ุ(Beppu) แหล่งออนเซนที่

มชีื่อเสยีงล าดบัต้น ๆ ของญี่ปุ่ น ซึ่งจุดท่องเทีย่วส าคญั
ของเมอืงนี้ นัน่กค็อื แหล่งบ่อน ้าพุรอ้น ทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิโดยลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามสขีองน ้าทีอ่ยู่
ในบ่อนัน้ ๆ เราจะน าทา่นชมไฮไลทข์องเมอืงนี้ คอื  Umi 
Jigoku หรอื “ทะเลนรก” แหล่งน ้าพุรอ้นทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
เมืองเบปปุ  ซึ่งที่มีความลึกถึง 120 เมตร จนท าให้
มองเหน็น ้าเป็นสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเลและมคีวามรอ้นสงูถงึ 
98 องศาเซลเซยีส จากนัน้น าทา่นชม Chinoike Jigoku 
หรือ “ทะเลเลือด”  น ้ าพุร้อนสีแดง ที่เกิดจากความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาต ิทีน่ ้าแร่ใสบรสิุทธิร์วมตวักบัแร่
ธาตุต่างๆ ภายในบ่อท าใหน้ ้าพรุอ้นแหง่นี้กลายเป็นสแีดง  

 เยน็  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม KAMENOI BEPPU   หรือเทียบเท่า 
 ค ่า   รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั  แลว้อสิระใหท้า่นอาบน ้ารอ้นรวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  หมู่บา้นยฟูอิูน – ถนนยโูนะสึโบะ – ทะเลสาบคินริน  
   ซากะ – ศาลเจ้าทาเคโอะ – สวนมิฟเุนะยามะ  
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 



  เชา้นี้น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นยฟูอิูน (Yufuin Onsen) 
ตัง้อยู่ในหุบเขาริมแม่น ้ าแวดล้อมหุบเขา เมือง  ตาก
อากาศเลก็ ๆ ทีส่วยงามและมชีื่อเสยีงมากเมอืงหนึ่งของ
เกาะควิช ูถงึจะเลก็แต่บอกเลยว่าอดัแน่นไปดว้ยคุณภาพ
เพราะมทีัง้แหล่งท่องเทีย่วในบรรยากาศชลิล์ๆ อยู่เพยีบ 
อย่างเช่น พพิธิภณัฑศ์ลิปะนี่มหีลายแห่งเลยกว็่าได ้หรอื
ถา้อยากจะชอ็ปป้ิงเบา ๆ กย็งัมรีา้นคา้ขายสนิคา้ทอ้งถิน่
น่ารกั ๆ ใหแ้วะเลอืกชมกนั ไปจนถงึรา้นอาหารทีใ่หบ้รรยากาศสบายๆ มวีวิทวิทศัน์ทีเ่ป็นยอดเขายฟุู 

  เดินต่อไปยัง ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะ (Yunotsubo 
Kaidou) เรียกได้ว่าเป็นถนนช็อปป้ิงที่ดังมากๆ ของ
เมืองนี้เลย เพราะทัง้ของเยอะและบรรยากาศก็ดี โดย
ถนนสายนี้จะมคีวามยาวประมาณ 700-800 เมตร ตลอด
สองฝัง่ถนนนี่รา้นคา้หลายประเภทสลบักบับ้านเรอืนกนั
แบบลงตัวมาก ๆ แถมแต่ละร้านตกแต่งได้น่ารกัเว่อร์    
จนอดใจทีจ่ะแวะเขา้ไปชมใหไ้ดท้กุ ๆ รา้นเลยทเีดยีว  

  เดิน เท้าต่อไปยัง  ยูฟู อินฟลอร์ร ัล  (Yufuin Floral 
Village) หนึ่งแลนด์มารก์ของเมอืงยฟุูอนิทีแ่ขกไปใครมา
ตอ้งแวะมาปักหมุดใหไ้ด ้โดยหมู่บา้นยฟุูอนิฟลอรร์ลัแหง่
นี้ จะเป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรป
โบราณ บ้านอฐิที่แสนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสาย
เลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสุด 
ส าหรบัเดนชมนัน่นี่ชลิล ์ๆ แถมจุดถ่ายรปูสวยๆ กเ็พยีบ 

  ภายในนัน่มทีัง้ร้านอาหารบรรยากาศเก๋ ๆ และร้านขายของที่ระลกึที่มคีวามแฮนด์เมดไม่เหมอืนใคร     
ไมว่่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ  

  และไฮไลท์ของที่นี่  ก็ต้องเดินไปสุดทางของย่านรา้นคา้
ต่างๆ ซึ่งก็จะพบกบั ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) 
เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มภีูเขาเป็นฉากหลงั วิวแสน
ล้านชดัๆ แล้วถ้ายงัไม่สาแก่ใจยงัจะสามารถไปแวะศาล
เจา้เทนโซ (Tenso Shrine) ซึง่เป็นศาลเจา้เลก็ ๆ ทีอ่ยูร่มิ
ทะเลสาบ เพยีงแค่เดนิไปตามทางรมิทะเลสาบ เรยีกได้
ว่าหมูบ่า้นยฟุูอนิฟลอรร์ลัเป็นสว่นผสมทีล่งตวัของทัง้สไตลย์โุรปและญีปุ่่ น อกีทัง้ววิยงัดงีามอกีต่างหาก 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกาะควิชทูีม่ชี ื่อเสยีงในเรือ่งของธรรมชาติ

บรเิวณชายฝัง่ทีส่วยงาม และมปีระวตัศิาสตร์ในเรื่องของ
เครือ่งปัน้ดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น แลว้น าทา่นเดนิทาง
ไปยงั เมืองทาเคโอะ (Takeo) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตร์
เก่าแก่เกีย่วกบับ่อน ้าพุรอ้นกว่า 1,300 ปี กระทัง่ปัจจุบนั
ยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมโบราณ ที่
สามารถพบเหน็ไดท้ัว่อาณาบรเิวณเมอืงแหง่นี้  



  น าท่านชม ศาลเจ้าทาเคโอะ (Takeo Shrine) หรอืเรยีก
อกีชือ่ไดว้่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจา้
ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้  เมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับต้น
การบูรยกัษ์ (Okusu) ที่ถูกแต่งตัง้ให้เป็นอนุสาวรีย์ทาง
ธรรมชาตขิองเมอืงทาเคโอะ ตน้ไมต้น้นี้มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
เป็นอนัดบั 7 ของประเทศญี่ปุ่ น และมอีายุยาวนานกว่า 
3,000 ปี ดว้ยความสงู 30 เมตร เสน้รอบวง 20 เมตร และ
กิง่กา้นทีแ่ผ่ขยายไปทุกทศิทางกว่า 30 เมตร ซึง่ถอืไดว้่า
เ ป็นต้นไม้ศักดิส์ ิทธิ ข์องศาลเจ้าแห่งนี้ เลยก็ว่ า ได้   
เนื่องจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ทีม่รีากทีเ่ชื่อมตดิกนั จงึท าใหม้ี
ผู้คนมาบูชาขอพรใน เรื่องต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งความรกั คูค่รอง ธุรกจิ โชคลาภ   

 เยน็ น าท่านชม สวนมิฟุเนะยามะ (Mifuneyama Rakuen) 
สวนแหง่นี้สรา้งโดยนาเบชมิะ ชเิงโยชเิจา้ผูค้รองแควน้ซา
กะไดใ้ชเ้วลาลงทนุลงแรงประมาณ 3 ปี เพือ่สรา้งบา้นพกั
ตากอากาศแห่งนี้ข ึ้นมา ในฤดูใบไม้ผลิจะมซีากุระบาน
กว่า 2,000 ตน้ และยงัมอีาซาเลยีอกีกว่า 20,000 ตน้ และ
ในฤดูใบไมร้่วงจะไดเ้หน็ใบไมเ้ปลี่ยนสอีนังดงามสะทอ้น
กับพื้นน ้ า โดยมีหน้าผามิฟุ เนะยามะเ ป็นฉากหลัง 
นอกจากนี้ในทกุค ่าคนืมกีารจดัแสงไฟสดุตระการตาใหไ้ดช้มอกีดว้ย  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม CENTRAL TAKEO  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – โทซุ เอ้าทเ์ลท – ฟกุโุอกะ – ย่านเทนจิน 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านเดินทางไปยงั ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1688      

ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชนิโต และยงัเป็น
ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของญีปุ่่ นอกี
ด้วย โดยศาลเจ้าแห่งนี่ได้เป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลนา
เบะชิมะ (Nabeshima clan) เจ้าผู้ปกครองเมืองซากะ    
ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แหง่นี้เป็นทีป่ระทบั
ของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากมกัจะนิยม
มาสักการะขอพรเพื่อให้ทัง้การเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรและธุรกจิต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็    

  แลว้น าทา่นไปยงั โทซ ุพรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlets) เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลทขนาด
ใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและ แบรนด์ท้องถิ่น
มากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, 
Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 
Under Armour, Samsonite, Lego, Bose, Asics, 
Seiko, Citizen, G- Shock, Polo Ralph Lauren, 



Lacoste, Gap  และอืน่ๆ อกีมากมาย มาทีน่ี่สามารถ    ชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไม่
ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแต่ละรา้นคา้กจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในศนูยอ์าหารของเอ้าท์เลท   
 บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญ่เป็น

อนัดบั 8 ของประเทศญีปุ่่ นดว้ย แลว้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง
ที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน (Tenjin) ส าหรบัสาย   
ช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทีเดียว 
เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่
ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรยีงรายอยู่เต็มสองขา้งฝัง่ถนน 
ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่  ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ 
เครือ่งส าอางต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 เยน็ น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมบริการบปุเฟ่ตข์าป ู!! 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ แลว้น าคณะท าการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 11.35 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 649 
 14.55 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  
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หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 



 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 

 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้
เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้



 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน้่อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขับรถในการบรหิารเวลา  ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ได้ท่องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนื
ค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึ
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการ
บนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอื
และค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

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............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ ๆ ............................................................................................................................. 

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

 
ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

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

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

 

 

 

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


