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สักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ณ ศาลเจาดาไซฟ ุ

เพลิดเพลนิกับความนารักสไตลยุโรปของเมืองยูฟุอิน 

ชมบอน้ําพุรอน หรือ บอนรก ความอัศจรรยที่ธรรมชาติรังสรรค 

ชอปปงจุใจ ยานเทนจนิ ณ หางคะแนล ซิต้ี หางสรรพสนิคาใจกลางเมือง 

HILIGHT!! อิสระชอปปงเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเขาสวนสนุก Huis Ten Bosch 

Free!! Wi-Fi บนบสัตลอดรายการ 

วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว อุณหภูมิ  

01-05 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 15°C - 24°C  

02-06 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 15°C - 24°C  

03-07 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  

04-08 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  

05-09 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  

06-10 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 24°C  

07-11 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 24°C  

08-12 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 24°C  

09-13 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 23°C  

10-14 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 23°C  

11-15 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

12-16 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

13-17 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

14-18 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

15-19 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

16-20 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 22°C  

17-21 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 22°C  

18-22 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 22°C  

19-23 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 22°C  



 

 

20-24 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 22°C  

21-25 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 21°C  

22-26 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 21°C  

23-27 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 21°C  

24-28 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 20°C  

25-29 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 20°C  

26-30 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 20°C  

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 

 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 

 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง   

20.30 น.       พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน

ไทยไลออน แอร โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.40/23.55น.ออกเดินทางสูสนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทยไลออน แอร เที่ยวบินที่ SL314  

สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร) 

วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เมืองยูฟุอิน – หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล – เมืองเปปปุ – บอน้ําผุ

รอนขุมนรกทั้ง 8 – เมืองนางาซากิ 

07.00/07.25น.เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว  

เดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุ (Daizaifu Shrine) วัดชินโตเกาแกและมีช่ือเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ เปนสิ่ง

ที่สถิตยของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียน - นิสิต นักศึกษามากราบไหวขอพรเพ่ือการศึกษาไมเวนในแต



 

 

ละวันอยาลืม อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกพ้ืนเมืองที่ บริเวณหนาวัดที่มีรานคากวา 100 แหง 

นาคาสุ (Nakasu Island) และถัดไปอีกอยางถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ที่เปนถนนคนเดินเสน

เกาแกที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ เดินทางสู เมืองยูฟุอิน (Yufuin) เปนเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทิวทัศนที่สวยงาม

มากโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิที่จะมีทั้งดอกซากุระบนตนไม และดอกเรปซื๊ป ที่พ้ืนดานลาง พรอมกับแมนํ้า 

และภูเขา อิสระเดินชม หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล เปนหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ !!!

ไฮไลท ประจําเมืองยูฟุอิน บานอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวย

ดอกไมนานาชนิด อิสระใหทานเดินเลนและถายรูปตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากน้ันเดินทางสู เมืองเบปปุ (Beppu) ต้ังอยูบนชายฝงทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอ

นํ้าแรที่เปนบอโคลน จัดเปนเมืองที่มีรีสอรทนํ้าแรมากที่สุดนักทองเที่ยวสามารถลองแชนํ้าแรหลายหลาก

ชนิด นําทานเดินทางสู บอน้ําพุรอน (Jigoku Meguri) หรือ บอนํ้าพุรอนขุมนรกทั้งแปด เปนบอนํ้าพุรอน

ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแรธาตุที่เขมขน เชน กํามะถัน แร

เหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม เปนตน และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ต้ังช่ือใหนา

กลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เขาชม 2 บอ) นําทานเดินทางสู เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยูทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน การทองเที่ยวเชิง

ศิลปวัฒนธรรม และเปนเมืองทาสําคัญของญี่ปุน จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว 

จนเกิดเปนชุมชนชาวตางชาติตางๆ เชน ไชนาทาวนเปนตน 

เย็น      อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Marine world Nagasaki or similar หรือเทียบเทา  

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาสเทนบอช 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

***อิสระทองเที่ยวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการเดินทางใหทาน 

สถานที่ทองเที่ยวและแหลงชอปปงที่นาสนใจ ณ เมืองนางาซากิ 

 สวนสันติภาพ  นางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงเหตุการณทิ้ง

ระเบิดปรมาณูที่ช่ือวา Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทําลายเกือบทั้งเมืองและยังฆา

สิ่งมีชีวิตไปมากกวา 80,000 คนในสวนแหงน้ีมีรูปปนเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ดานหลัง

ของสวนจะมีเสาสีดําที่เปนตัวช้ีตําแหนงจุดศูนยกลางของระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหย่ือใน

ครั้งน้ันดวย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในครั้งน้ันดวย  

 พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและ

รวบรวมขอมูลเหตุการณ ซากช้ินสวนสิ่งของตางๆ โดยเรียงลําดับเหตุการณต้ังแตกอนระเบิด

ปรมาณูลง จนถึงวินาทีแหงความหายนะ ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว ภาพถายอาคาร

บานเรือนที่พังยับเยิน ภาพผูคนลมตาย หรือผูที่รอดชีวิตแตตองทนทุกขทรมานจากสารกัมต

ภาพรังสี เปนโรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่คอยๆคราชีวิตผูคนเหลาน้ันไปอีกจํานวนมาก

พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนสิ่งเตือนใจใหระลึกถึงความสูญเสียอันย่ิงใหญ ในวันที่นางาซากิโดนพิษราย

ของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง 

 สวนโกลฟเวอร (Glover Garden) แหงน้ีต้ังอยูบนเนินฝงใตของเมืองนางาซากิ Former Glover 

House (คฤหาสนโกลฟเวอรเกา) ที่ ต้ังอยูภายในสวนสรางขึ้นเปนที่อยูอาศัยในนางาซากิของ 

“โกลฟเวอร” พอคาชาวสกอตแลนดชวงปลายศตวรรษที่ 19 โดยไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหน่ึงใน

มรดกโลกดวย ที่น่ีเปนที่รูจักคุนเคยกันดีในหมูผูคนมากมายในฐานะที่เปนสถานที่เพลิดเพลินกับ



 

 

ดอกไมแสนสวยทามกลางพ้ืนที่บรรยากาศสไตลตะวันตก โดยมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือน

มากกวา 1 ลานคนตอป 

 โบสถโออุระ (Oura Cathedral) ถูกสรางขึ้นชวงปลายสมัยเอโดะในปค.ศ. 1864 เพ่ืออุทิศใหกับ

ชาวคริสต 26 คนที่ถูกประหารชีวิตโดยการตรึงกับไมกางเขน โดยสรางใหโบสถหันไปทางทิศ

ตะวันตกซึ่งเปนทิศที่ทุกคนเสียชีวิต วากันวาน่ีเปนโบสถคริสตที่เกาแกที่สุดในประเทศญี่ปุนเลย

ทีเดียว 

 ภูเขาอินาสะ (Mount Inasa) มีความสูง 333 เมตร เทียบเทากับความสูงของโตเกียวทาวเวอร 

จากเชิงเขามีกระเชาใหนักทองเที่ยวน่ังขึ้นไปบนยอดเพ่ือชมวิวเมืองนางาซากิจากมุมสูงได หากมอง

จากกลองสองทางไกลบนยอดเขาจะเห็นเมืองนางาซากิและทาเรือไดอยางชัดเจน ซึ่งวิวยามค่ําคืน

ของที่น่ีไดช่ือวาเปนวิวกลางคืนที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุน และมีช่ือเรียกวาอีกช่ือหน่ึงวา “วิว

กลางคืน 1 ลานดอลลาร” 

 เดจิมะ (Dejima) เปนสถานที่แรก ๆ ที่คนญี่ปุนนึกถึงเมื่อพูดถึงนางาซากิ เพราะน่ีคือเกาะที่

มนุษยสรางขึ้นในอาวนางาซากิต้ังแตปค.ศ. 1634 เพ่ือใชเปนที่พักของชาวตะวันตกที่เขามาติดตอ

คาขายกับญี่ปุน ในเวลาตอมาไดมีการรีโนเวทเกาะใหมโดยเช่ือมเขากับแผนดินใหญและทําเปน

ชุมชนที่อนุรักษบานเรือนแบบด้ังเดิมเอาไว 

 ไชนาทาวนนางาซากิ (Nagasaki Chinatown) ที่ต้ังอยูในนางาซากิแหงน้ีขึ้นช่ือในฐานะที่เปน 1 

ใน 3 ไชนาทาวนที่ใหญที่สุดในญี่ปุนคูกับ ไชนาทาวนโยโกฮามา และไชนาทาวนโกเบ บริเวณประตู

ทางเขาทั้ง 4 ทิศออกตกเหนือใตมีประตูสไตลจีนต้ังอยู สวนภายในเรียงรายไปดวยรานอาหารจีน

และรานจําหนายของฝากมากมาย 

 ยานฮะมันมาจิ (Hamanmachi) แหลงชอปปงครบครันของ ของเมืองนางาซากิ ทั้งเสื้อผา 

เครื่องสําอาง เครื่องประดับ เครื่องใชของใช อาหารอรอยๆ ของหวานโดนใจ และอีกมากมาย ที่น้ี

มีรานคา รานอาหาร และรานขายของที่ระลึกต้ังเรียงรายกันมากกวารอยราน นอกจากน้ีที่น้ียังเปน

สถานที่สําหรับจัดงานเทศกาลโคมไฟนางาซากิอีกดวย 

หรือเลือกซื้อทัวรเสริม สวนสนุกเฮาสเทนบอช เฮาสเทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปารคที่รูสึกราวกับ

กําลังทองเที่ยวอยูในฮอลแลนดหรือประเทศยุโรปอ่ืนๆในยุคกลาง ทั่วทั้งบริเวณถูกออกแบบใหเปนเมือง

เล็กๆเมืองหน่ึง ซึ่งมีพรอมทั้งรานอาหารและโรงแรม อีกทั้งยังเต็มไปดวยมุมถายรูปสวยๆมากมาย 



 

 

นอกจากน้ียังมีการจัดอีเวนทนาสนใจมากมายตลอดทั้งป รวมถึง Waterfall of Light ที่มีการประดับไฟถึง 

1,300 ดวง นอกจากน้ียังมีการจัดงานปารต้ีเตนรําสวมหนากาก Masquerade Party ใหทุกคนไดรวม

สนุกกัน และยังมี Henn-na Hotel โรงแรมที่พนักงานเปนหุนยนตอยูภายในบริเวณสวนสนุกอีกดวย 

(หากสนใจสามารถติดตอสอบถามไกดได) 

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศยั** 

ที่พัก  Marine world Nagasaki or similar หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันที่สี่ เมืองซากะ -  ศาลเจายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเม่ียมเอาทเล็ต – ฟูกุโอกะ – ซากปราสาทฟูกุโอกะ – ดิวต้ี

ฟรี - หางคาแนลซิต้ี 

จากน้ันนําทานสู เมืองซากะ จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที่มีช่ือเสียง



 

 

ในเรื่องของเครื่องปนดินเผา เดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สรางขึ้นในป 1688 

เปนศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจาแหงน้ีเปนที่

ประทับของเทพเจาศักด์ิสิทธ์ิ ที่ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดาน

ธุรกิจ และความปลอดภัย นําทานเดินทางสู โทซุพรีเม่ียมเอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) เปน

พ้ืนที่ชอปปงเอาทเล็ตขนาดใหญ มีรานคาของแบรนดช้ันนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 รานเชน 

Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และ

อ่ืนๆอีกมากมายมาที่น่ีสามารถชอปปงไดครบทั้งผูหญิง ผูชาย และเด็กเล็ก ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา 

กระเปา เครื่องสําอางค โดยแตละรานก็จะมีโปรโมช่ันสวนลดมากมาย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

เดินทางสู เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญเปนอันดับ 8 

ของประเทศญี่ปุนดวย ฟูกุโอกะเปนเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุนมานานหลายรอยป ซากปราสาทฟูกุโอกะ 

(Fukuoka Castle Ruin) ซากปราสาทน้ีสรางขึ้นในสมัยเอโดะ (Edo) และเคยเปนปราสาทที่ใหญที่สุดใน

ภูมิภาคคิวชู ปจจุบันเหลือเพียงซากของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยูภายในสวนสาธารณะที่มีที่

สําหรับเดินเลน โดยจะมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะไดดวย นําทานสู ดิวต้ีฟรี (Duty Free) 

อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา นํ้าหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย เดินทางสู หางคาแนลซิต้ี 

(Canal City)  เปนศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุน ไดรับการ

ขนานนามวาเปน เมืองที่อยูในเมือง ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรง

ภาพยนตร โรงแรมสองแหง และคลองที่ไหลผานกลางศูนยกลางคา 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ หางคาแนลซิต้ี 

ที่พัก  Hotel Plaza new Kurume หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันที่หา  สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชาบนบัส ระหวางเดินทางไปสนามบิน (4)  

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 

07.50/07.55/08.25 น.  เหินฟาสู เมืองไทย โดย สายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL315  

สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร) 



 

 

11.55/12.00/12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมกับความ ประทับใจมิ

รูลืม 

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

 

สําหรบัลกูคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน   หักคาต๋ัวออก 6,000 บาท 

 

 

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษิัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถ

ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง 

 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุนไดประกาศ

ยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรอง

ขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 



 

 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม

เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

• หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

• หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข 

• เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆที่ได

ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

• หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ 

• สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา

ตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 

หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 



 

 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  

• กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก

โดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด 

เนื่องจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่ง

ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว (กรณี

ต๋ัว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และ

หองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter) 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร

ช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ

ปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 



 

 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 

(18 น้ิว)  

 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระนํ้าหนัก

เกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณ ี

 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 

หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัท

จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปน

ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ 

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา

เมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่

พํานักอยูในประเทศไทย 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไม

วาจะดวยวัตถุประสงคเพือ่การทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยัน

การมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้ 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร

เครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และ

ไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน

ลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึน้ ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัด

หยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน

ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของ

โรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิ

ในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําให

เวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหาร

เวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 

ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิ

อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรใน

วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

 

รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดินทาง เรียงตามหองพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 

อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมงัสาวิรัต 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขาพเจารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรยีบรอยแลว 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


	11.55/12.00/12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความ ประทับใจมิรู้ลืม
	ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว
	ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง


