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วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 

 

กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ฟุกโุอกะ (เกาะคิวชู) 
นัดเวลา 22.00 น. เดินทางโดย  TG 648  (00:50-08:00) 
 

มีบริการบนเครื่อง 
 

- 

วนัท่ีสอง 

 

ฟุกโุอกะ – เบปป ุออนเซน – บอ่ทะเลนรก – บอ่ทะเลเลือด 
หมูบ่า้นยูฟูอิน – ยูโนะสึโบะ – ฟลอรร์ลั 
 

--  / กลางวนั / ค า่ 
SEKIA HOTEL  

(Onsen) 
หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 
 

จงัหวดัซากะ – ศาบเจ้าทาเคโอะ – เมอืงยูเรชิโนะ ออนเซน  
ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ – บอ่แช่เท้ายูจูก ุ– สวนมิฟุเนอะยามะ   

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
CENTRAL TAKEO 

HOTEL. (Onsen) 

หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 

 

ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – โทซุ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท 
ฟุกโุอกะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

เช้า  /  --  /  ค า่ 
SEKIA HOTEL  

(Onsen) 

หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 

 

ฟุกโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
เดินทางกลบัโดย  TG 649  (11:35-14:55) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเครื่อง 

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

หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ D โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอํานวยความสะดวก  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 2ทา่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

08 – 12 มกราคม 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

14 – 18 มกราคม 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

24 – 28 มกราคม 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

06 – 10 มนีาคม 2562 42,990 42,990 39,990 7,900 

14 – 18 มนีาคม 2562 42,990 42,990 39,990 7,900 

20 – 24 มนีาคม 2562 42,990 42,990 39,990 7,900 

27 – 31 มนีาคม 2562 42,990 42,990 39,990 7,900 

03 – 07 เมษายน 2562 43,990 43,990 40,990 7,900 

17 – 21 เมษายน 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 

24 – 28 เมษายน 2562 38,990 38,990 35,990 7,900 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – เบปป ุออนเซน – หมู่บา้นยฟูอิูน 
   ถนนช้อปป้ิงยโูนะสึโบะ  
 

 00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.00 น. ถงึ สนามบินฟุกโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
  (เวลาญีปุ่่นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง)  
 09.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) แหล่งออนเซน

ทีม่ชี ือ่เสยีงลาํดบัตน้ ๆ ของญีปุ่่น ซึง่จุดท่องเทีย่วสําคญั
ของเมอืงนี้ นัน่กค็อื แหลง่บ่อน้ําพุรอ้น ทีเ่กดิขึ้นเองตาม
ธรรมชาต ิโดยลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามสขีองน้ําทีอ่ยู่
ในบ่อนัน้ ๆ เราจะนําทา่นชมไฮไลทข์องเมอืงนี้ คอื  Umi 
Jigoku หรอื “ทะเลนรก” แหลง่น้ําพุรอ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
เมืองเบปปุ ซึ่งที่มีความลึกถึง 120 เมตร จนทําให้
มองเหน็น้ําเป็นสฟ้ีาเหมอืนน้ําทะเลและมคีวามรอ้นสูงถงึ 
98 องศาเซลเซยีส จากนัน้นําท่านชม Chinoike Jigoku 
หรือ “ทะเลเลือด”  น้ําพุร้อนสีแดง ที่เกิดจากความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาติ ทีน้ํ่าแร่ใสบรสิุทธิร์วมตวักบัแร่
ธาตุต่างๆ ภายในบ่อทําให้น้ําพุร้อนแห่งนี้กลายเป็นสี
แดง 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Onsen) 

ตัง้อยู่ในหุบเขาริมแม่น้ําแวดล้อมหุบเขา เมอืง  ตาก
อากาศเลก็ ๆ ทีส่วยงามและมชีือ่เสยีงมากเมอืงหนึ่งของ
เกาะควิช ูถงึจะเลก็แต่บอกเลยวา่อดัแน่นไปด้วยคุณภาพ
เพราะมทีัง้แหล่งท่องเทีย่วในบรรยากาศชลิล์ๆ อยู่เพยีบ 
อย่างเชน่ พพิธิภณัฑศ์ลิปะนี่มหีลายแห่งเลยกว็่าได้ หรอื
ถา้อยากจะชอ็ปป้ิงเบา ๆ กย็งัมรีา้นคา้ขายสนิคา้ทอ้งถิน่
น่ารกั ๆ ใหแ้วะเลอืกชมกนั ไปจนถงึรา้นอาหารทีใ่หบ้รรยากาศสบายๆ มวีวิทวิทศัน์ทีเ่ป็นยอดเขายูฟุ 

  เดินต่อไปยัง ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะ (Yunotsubo 
Kaidou) เรยีกได้ว่าเป็นถนนช็อปป้ิงทีด่ ังมากๆ ของ
เมอืงนี้ เลย เพราะทัง้ของเยอะและบรรยากาศก็ดี โดย
ถนนสายนี้จะมคีวามยาวประมาณ 700-800 เมตร ตลอด
สองฝ ัง่ถนนนี่ร้านคา้หลายประเภทสลบักบับ้านเรอืนกนั
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แบบลงตวัมาก ๆ แถมแต่ละรา้นตกแต่งได้น่ารกัเว่อร์    จนอดใจทีจ่ะแวะเขา้ไปชมใหไ้ด้ทุก ๆ รา้นเลย
ทเีดยีว  

  เดินเท้าต่อไปยัง ยูฟูอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral 
Village) หนึง่แลนด์มารก์ของเมอืงยูฟุอนิทีแ่ขกไปใครมา
ตอ้งแวะมาปกัหมดุใหไ้ด ้โดยหมู่บ้านยูฟุอนิฟลอร์รลัแห่ง
นี้จะเป็นหมู่บ้านจําลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรป
โบราณ บ้านอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสาย
เลก็ๆ ประดบัประดาไปด้วยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสุด 
สาํหรบัเดนชมนัน่นีช่ลิล ์ๆ แถมจุดถ่ายรปูสวยๆ กเ็พยีบ 

  ภายในนัน่มทีัง้ร้านอาหารบรรยากาศเก๋ ๆ และร้านขายของทีร่ะลกึทีม่คีวามแฮนด์เมดไม่เหมอืนใคร     
ไมว่า่จะเป็นของเลน่ ของสะสมทัง้ญีปุ่่นและต่างประเทศ  

 คํ่า รบัประทานอาหารค า่ 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
  แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน)    

วนัท่ีสามของการเดินทาง ศาลเจ้าทาเคโอะ – อเุรชิโนะ – ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ 
   บอ่แช่เท้าสาธารณะยจูกู ุ– สวนมิฟเุนะยามะ  
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกาะควิชูทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของธรรมชาติ

บรเิวณชายฝ ัง่ทีส่วยงาม และมปีระวตัศิาสตร์ในเรือ่งของ
เครือ่งป ัน้ดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่น แลว้นําท่านเดนิทาง
ไปยัง  เมืองทาเคโอะ  (Takeo) เ ป็น เมือ งที่มี
ประวตัศิาสตร์เก่าแก่เกีย่วกบับ่อน้ําพุรอ้นกว่า 1,300 ปี 
กระทัง่ปจัจุบันยงัอบอวลไปด้วยกลิน่อายแห่งวฒันธรรม
โบราณ ทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่อาณาบรเิวณเมอืงแหง่นี้  

  นําท่านชม ศาลเจ้าทาเคโอะ (Takeo Shrine) หรอืเรยีก
อกีชือ่ไดว้า่ โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจ้า
ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงนี้ เมื่อเข้าไปด้านในจะพบกบัต้น
การบูรยกัษ์ (Okusu) ทีถู่กแต่งตัง้ให้เป็นอนุสาวรยี์ทาง
ธรรมชาตขิองเมอืงทาเคโอะ ต้นไมต้้นนี้มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
เป็นอันดบั 7 ของประเทศญีปุ่่น และมอีายุยาวนานกว่า 
3,000 ปี ดว้ยความสงู 30 เมตร เสน้รอบวง 20 เมตร และ
กิง่กา้นทีแ่ผข่ยายไปทุกทศิทางกว่า 30 เมตร ซึง่ถอืได้ว่า
เ ป็นต้นไม้ศักดิส์ ิทธิข์อ งศาลเจ้ าแห่ งนี้ เ ลยก็ว่าได ้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัรA์OB007 Kyushu Story Part2-APR19-5D3N-TG-W64 

เนื่องจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ทีม่รีากทีเ่ชือ่มตดิกนั จงึทาํใหม้ผีูค้นมาบูชาขอพรใน เรือ่งต่างๆ มากมายไม่ว่า
จะเป็นเรือ่งความรกั คูค่รอง ธุรกจิ โชคลาภ   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอุเรชิโนะ (Ureshino Onsen) เป็นเมอืงออนเซนทีม่น้ํีาแร่ธรรมชาตทิีด่ที ีสุ่ดแห่ง

หนึ่งของเกาะควิชู และเป็นหนึ่งใน 3 ออนเซนทีด่ีทีสุ่ด
สําหรบัผวิในญีปุ่่น (Top three Bihada Hot Spring)       
มแีหล่งน้ําแร่มากถงึ 17 แหล่งทีม่น้ํีามากตลอดเวลา ใน
น้ําแรจ่ะประกอบดว้ยเกลอื กรดคาร์บอนิก ในส่วนผสมที่
ลงตวั และมอีุณหภูมสิูงถงึ 100 องศาฯ จนมทีีม่าของชือ่
ในภาษาญีปุ่่นว่า “Ureshii” ทีแ่ปลว่า “เย่ียมไปเลย”  
ทีร่าชะนจีงิก ุ(Empress Jingu) อุทานออกมา นอกจากนี้ยงัมชีือ่เสยีงแหลง่ผลติชาเชยีวของญีปุ่่นอกีดว้ย  

  แลว้นําทา่นไปยงั ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ (Toyotamahime Shrine) เป็นศาลเจ้าเลก็ๆ ทีเ่ต็มไปด้วย
ความเป็นมาที่ยาวนาน ตัวอาคารหลักจะทําด้วยไม้
ล้วนๆ สร้างแบบญี่ปุ่นดัง้เดิม มตีํานานทีเ่ล่าขานต่อๆ 
กนัมาว่ามสีาวงามผูห้นึ่งนามว่า โทโยตะมะ ฮเิมะ เป็น
เทพธดิามงักรทีม่ผีวิขาวราวหมิะ ปลาดุก นามะซุซามะ 
(Namazu sama) เป็นผูต้ดิตามรบัใชน้าง ในสมยัก่อนมี
การระบาดของโรคผิวหนังในหมู่บ้าน ป ลาดุกจึง
ชว่ยเหลอืโดยใหผู้ป้่วยมาสมัผสัตวัจะทาํใหส้ขุภาพด ีและผวิหนงักลบัไปสวยงามอกีครัง้  

 
  แล้วนําท่านไปยัง บ่อแช่เท้าสาธารณะยูจูกุ (Yujuku 

Hiroba) เรยีกได้ว่า เป็นลานผ่อนคลายสาธารณะกว็่าได ้
เพราะมทีัง้บ่อน้ําพุร้อนสําหรบัแช่เทา้ และยงัมตีู้อบซาว
น่าขาอกีดว้ย ทา่นสามารถเลอืกได้ว่า อยากจะผ่อนคลาย
แบบไหนอย่างไร จะซาวน่ากเ็ลอืดลมไหลเวยีนด ีและแช่
เทา้กผ็ดิสวยชุม่ชืน่ หรอืจะเลอืกทัง้สองแบบเลยกย็่อมได ้ 

 เยน็ นําท่านชม สวนมิฟุเนะยามะ (Mifuneyama Rakuen) 
สวนแหง่นี้สรา้งโดยนาเบชมิะ ชเิงโยชเิจา้ผูค้รองแควน้ซา
กะไดใ้ชเ้วลาลงทนุลงแรงประมาณ 3 ปี เพือ่สรา้งบ้านพกั
ตากอากาศแห่งนี้ข ึ้นมา ในฤดูใบไม้ผลจิะมซีากุระบาน
กว่า 2,000 ต้น และยังมอีาซาเลยีอกีกว่า 20,000 ต้น 
และในฤดูใบไม้ร่วงจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม
สะทอ้นกบัพื้นน้ําโดยมหีน้าผามฟุิเนะยามะเป็นฉากหลงั 
นอกจากนี้ในทกุคํ่าคนืมกีารจดัแสงไฟสดุตระการตาใหไ้ดช้มอกีดว้ย  
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 คํ่า รบัประทานอาหารค า่ 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม CENTRAL TAKEO  หรือเทียบเท่า 
  แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 

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

ซึง่เป็นศาลเจ้าทียู่่ศาสนาพุทธนิกายชนิโต และยังเป็น
ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และสําคญัเป็นอนัดบั 3 ของญีปุ่่นอกี
ด้วย โดยศาลเจ้าแห่งนี่ได้เป็นศาลเจ้าประจําตระกูลนา
เบะชมิะ (Nabeshima clan) เจ้าผูป้กครองเมอืงซากะ    
ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบั
ของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ทําใหม้ผีูค้นจํานวนมากมกัจะนิยม
มาสักการะขอพรเพื่อให้ทัง้การเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรและธุรกจิต่าง ๆ ใหป้ระสบความสาํเรจ็    

  แลว้นําทา่นไปยงั โทซุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlets) เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลทขนาด
ใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้นําและ แบรนด์ท้องถิ่น
มากกว่า 150 รา้น 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  และอื่นๆ อีกมากมาย มาทีน่ี่สามารถ    
ชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไมว่า่จะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค์ โดยแต่
ละรา้นคา้กจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในศนูยอ์าหารของเอ้าท์เลท   
 บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็น

อนัดบั 8 ของประเทศญีปุ่่นด้วย แลว้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง
ทีย่่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (Tenjin) สําหรบัสาย   
ช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทีเดียว 
เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่
ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่เต็มสองข้างฝ ัง่ถนน 
ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่  ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตัง้แต่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ 
เครือ่งสาํอางต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  
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 เยน็ น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 คํ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมบริการบุปเฟ่ต์ขาป ู!! 
  แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 07.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฟุกโุอกะ แลว้นําคณะทาํการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 11.35 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 649 
 14.55 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  

**************************AOB000_Kyushu Story Part 2 5D3N_TG 

หมายเหต ุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

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

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ สาํหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิกาํหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 

 กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไม่คนืค่ามดัจาํทวัร์ 
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 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายเุหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 25 ท่านข้ึนไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้เรื่อง
ไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้  
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการน้ีเป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสันําเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได้ โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั             
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิาร
ไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จาํเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะทาํการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าช้าของสายการบิน, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนือควบคุมของบรษิทัฯ  
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 บรษิทัฯ จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถือและ
คาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยูอ่ย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์............................................................................ วันเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั ้งหมด. . . . . . . . . . . . .หอ้ง  (TWIN. . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

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

 

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


