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เยอืนควิชู แดนใตแ้หง่เกาะญี;ปุ่ น 
ชมบอ่นํ <าพรุอ้น หรอื บอ่นรก ความอศัจรรยท์ ี;ธรรมชาตริงัสรรค ์

ราํลกึความหลงั ตามรอยประวตัศิาสตร ์ยคุสงครามโลก ณ เมอืง นางาซาก ิ
อสิระชอ้ปปิ< งเต็มวนั หรอืเลอืกซื<อบตัรเขา้สวนสนกุ Huis Ten Bosch 

ชอ้ปปิ< งจใุจ ยา่นเทนจนิ ณ หา้งคะแนล ซติ ี< หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางเมอืง 
Free!! Wi-Fi บนบสั 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดี;ยว กรุป๊ไซส ์
28 มนีาคม-01 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
29 มนีาคม-02 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
30 มนีาคม-03 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
31 มนีาคม-04 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
02-06 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
03-07 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
04-08 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
06-10 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
07-11 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 เมษายน 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 
12-16 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 
13-17 เมษายน 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 
14-18 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 เมษายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
20-24 เมษายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
21-25 เมษายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
22-26 เมษายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

11-15 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
12-16 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
14-18 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
15-19 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
16-20 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
18-22 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
19-23 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
21-25 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
22-26 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
23-27 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
24-28 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
25-29 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
26-30 พฤษภาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 



 

 

 

 

 

 

 

 

28 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
29 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
31 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

01-05 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
07-11 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
08-12 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
14-18 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
21-25 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
22-26 มถินุายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
29 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

05-09 กรกฎาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
06-10 กรกฎาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
12-16 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
13-17 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
27-31 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
02-06 สงิหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
03-07 สงิหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 สงิหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 สงิหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 สงิหาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
17-21 สงิหาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
23-27 สงิหาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
24-28 สงิหาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 กนัยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
07-11 กนัยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
13-17 กนัยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
14-18 กนัยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
20-24 กนัยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
21-25 กนัยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 
28 กนัยายน-02 ตลุาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

01-05 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
02-06 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
03-07 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
04-08 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
06-10 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
07-11 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 ตลุาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 



 

 

 

 

 

 

 

 

12-16 ตลุาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 
13-17 ตลุาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 
14-18 ตลุาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
24-28 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื;องจากเป็นราคาพเิศษ // INFANT ราคา 12,000 บาท 

ราคานี<ไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

►► สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) ปจัจบุนัใชเ้ครื;องบนิ “Boeing 737-800”   
จํานวน 189 ที;น ั;ง โดยทําการบนิระหวา่งเสน้ทาง ดอนเมอืง – ฟกุโุอกะ – ดอนเมอืง ◄◄ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง   
20.30 น.       พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ

ไทยไลออ้น แอร ์โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

23.40/23.55น.ออกเดนิทางสู่สนามบนิฟกูุโอกะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เที�ยวบนิที� SL314 มี
บรกิารอาหารบนเครื;อง 

 
วนัที;สอง สนามบนิฟุกโุอกะ - เมอืงยฟูอูนิ - เมอืงเปปป ุ– บอ่นํ <าผรุอ้นขมุนรกท ั<ง 8 – เมอืงนางาซาก ิ
07.00/07.25น.เดนิทางถงึ สนามบนิฟูกุโอกะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางสู ่ยูฟุ

อนิ (Yufuin) เป็นเมอืงชนบทเล็กๆ ที�มทีวิทัศน์ที�สวยงามมากโดยเฉพาะชว่งฤดูใบไมผ้ลทิี�จะมทีั �งดอก
ซากรุะบนตน้ไม ้และดอกเรปซื8ป ที�พื�นดา้นลา่ง พรอ้มกบัแมนํ่�า และภเูขา อสิระเดนิชมหมูบ่า้น ยฟูุอนิฟลอร์
รลั เป็นหมู่บา้นจําลองสไตล์ยุโรป มกีลิ�นอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ์ประจําเมอืงยูฟุอนิ บา้นอฐิที�แสน
คลาสสคิเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด อสิระใหท้่านเดนิเล่นและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดนิทางสู่ เมอืงเบปปุ (Beppu) ตั �งอยู่บนชายฝั�งทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็น
เมอืงแห่งบ่อนํ�าแร่ที�เป็นบอ่โคลน จัดเป็นเมอืงที�มรีสีอรท์นํ�าแร่มากที�สดุนักท่องเที�ยวสามารถลองแชนํ่�าแร่
หลายหลากชนดิ นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่นํ <าพุรอ้น (Jigoku Meguri) หรอื บอ่นํ�าพรุอ้นขมุนรกทั �งแปด เป็น
บ่อนํ�าพุรอ้นธรรมชาตทิี�เกดิขึ�น ภายหลังจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุที�เขม้ขน้ เชน่ 
กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทั �ง 8 บอ่ ก็
ตั �งชื�อใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกที�เห็นกนั (เขา้ชม 2 บอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เที;ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนางาซาก ิ(Nagasaki) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภมูภิาคควิช ูโดยมแีหล่ง
ท่องเที�ยวที�หลากหลาย เชน่ การท่องเที�ยวเชงิศลิปวัฒนธรรม และเป็นเมอืงท่าสําคัญของญี�ปุ่ น จงึรับเอา
วัฒนธรรมจากยโุรปและจนีมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวตา่งชาตติา่งๆ เชน่ ไชน่าทาวนเ์ป็นตน้ 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารคํ;าตามอธัยาศยั 
ที;พกั  Marine world Nagasaki or similar หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัที;สาม อสิระตามอธัยาศยั ณ เมอืงนางาซาก ิหรอื อสิระเต็มวนั ณ สวนสนกุเฮาสเ์ทนบอช  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 ***อสิระทอ่งเที;ยวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 
สถานที;ทอ่งเที;ยวและแหลง่ชอ้ปปิ< งที;นา่สนใจ ณ เมอืงนางาซาก ิ
 
 
 
 
 
 
 

� สวนสนัตภิาพ  นางาซาก ิ(Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสรา้งขึ�นเพื�อรําลกึถงึเหตุการณ์ทิ�ง
ระเบดิปรมาณูที�ชื�อว่า Fat man เมื�อวันที� 9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ที�ทําลายเกอืบทั �งเมอืงและยังฆา่
สิ�งมชีวีติไปมากกวา่ 80,000 คนในสวนแหง่นี�มรีปูปั�นเกี�ยวกบัสนัตภิาพมากมาย โดยที�ดา้นหลังของ
สวนจะมเีสาสดํีาที�เป็นตัวชี�ตําแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื�อของเหยื�อในครั �ง
นั�นดว้ย และทางตอนบนจะมพีพิธิภณัฑเ์กี�ยวกบัการทิ�งระเบดิในครั �งนั�นดว้ย  

� พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิ(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและ
รวบรวมขอ้มลูเหตกุารณ์ ซากชิ�นสว่นสิ�งของตา่งๆ โดยเรยีงลําดับเหตกุารณ์ตั �งแตก่อ่นระเบดิปรมาณู
ลง จนถงึวนิาทแีห่งความหายนะ ซึ�งมหีลักฐานที�ถูกวดีโีอบันทกึไว ้ภาพถ่ายอาคารบา้นเรอืนที�พัง
ยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ี�รอดชวีติแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกัมตภาพรังส ีเป็นโรคลูคี



 

 

 

 

 

 

 

 

เมยี(มะเร็งเม็ดเลอืดขาว) ที�ค่อยๆคร่าชวีติผูค้นเหล่านั�นไปอกีจํานวนมากพพิธิภัณฑแ์ห่งนี�เป็นสิ�ง
เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสูญเสยีอันยิ�งใหญ่ ในวันที�นางาซากโิดนพษิรา้ยของสารพลูโตเนียมไป
เกอืบทั �งเมอืง 

� สวนโกลฟเวอร ์(Glover Garden) แหง่นี�ตั �งอยูบ่นเนนิฝั�งใตข้องเมอืงนางาซาก ิFormer Glover 
House (คฤหาสน์โกลฟเวอร์เก่า) ที�ตั �งอยู่ภายในสวนสรา้งขึ�นเป็นที�อยู่อาศัยในนางาซากขิอง 
“โกลฟเวอร”์ พ่อคา้ชาวสกอตแลนดช์ว่งปลายศตวรรษที� 19 โดยไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นหนึ�งใน
มรดกโลกดว้ย ที�นี�เป็นที�รูจั้กคุน้เคยกันดใีนหมู่ผูค้นมากมายในฐานะที�เป็นสถานที�เพลดิเพลนิกับ
ดอกไมแ้สนสวยท่ามกลางพื�นที�บรรยากาศสไตล์ตะวันตก โดยมีนักท่องเที�ยวเดนิทางมาเยอืน
มากกวา่ 1 ลา้นคนตอ่ปี 

� โบสถโ์ออรุะ (Oura Cathedral) ถกูสรา้งขึ�นชว่งปลายสมยัเอโดะในปีค.ศ. 1864 เพื�ออทุศิใหก้บั
ชาวครสิต์ 26 คนที�ถูกประหารชวีติโดยการตรงึกับไมก้างเขน โดยสรา้งใหโ้บสถ์หันไปทางทศิ
ตะวันตกซึ�งเป็นทศิที�ทุกคนเสยีชวีติ ว่ากันว่านี�เป็นโบสถ์ครสิตท์ี�เก่าแก่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่ นเลย
ทเีดยีว 

� ภูเขาอนิาสะ (Mount Inasa) มคีวามสงู 333 เมตร เทยีบเท่ากับความสงูของโตเกยีวทาวเวอร ์
จากเชงิเขามกีระเชา้ใหนั้กท่องเที�ยวนั�งขึ�นไปบนยอดเพื�อชมววิเมอืงนางาซากจิากมุมสูงได ้หาก
มองจากกลอ้งสอ่งทางไกลบนยอดเขาจะเห็นเมอืงนางาซากแิละทา่เรอืไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ�งววิยามคํ�า
คนืของที�นี�ไดช้ื�อวา่เป็นววิกลางคนืที�สวยที�สดุ 1 ใน 3 ของญี�ปุ่ น และมชีื�อเรยีกวา่อกีชื�อหนึ�งวา่ “ววิ
กลางคนื 1 ลา้นดอลลา่ร”์ 

� เดจมิะ (Dejima) เป็นสถานที�แรก ๆ ที�คนญี�ปุ่ นนกึถงึเมื�อพดูถงึนางาซาก ิเพราะนี�คอืเกาะที�มนุษย์
สรา้งขึ�นในอา่วนางาซากติั �งแตปี่ค.ศ. 1634 เพื�อใชเ้ป็นที�พักของชาวตะวันตกที�เขา้มาตดิตอ่คา้ขาย
กับญี�ปุ่ น ในเวลาต่อมาไดม้กีารรโีนเวทเกาะใหมโ่ดยเชื�อมเขา้กับแผ่นดนิใหญ่และทําเป็นชมุชนที�
อนุรักษ์บา้นเรอืนแบบดั �งเดมิเอาไว ้

� ไชนา่ทาวนน์างาซาก ิ(Nagasaki Chinatown) ที�ตั �งอยูใ่นนางาซากแิหง่นี�ข ึ�นชื�อในฐานะที�เป็น 
1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที�ใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ นคู่กับ ไชน่าทาวน์โยโกฮาม่า และไชน่าทาวน์โกเบ บรเิวณ
ประตทูางเขา้ทั �ง 4 ทศิออกตกเหนอืใตม้ปีระตสูไตลจ์นีตั �งอยู ่สว่นภายในเรยีงรายไปดว้ยรา้นอาหาร
จนีและรา้นจําหน่ายของฝากมากมาย 

� ย่านฮะมนัมาจ ิ(Hamanmachi) แหล่งชอ้ปปิ� งครบครันของ ของเมืองนางาซาก ิทั �งเสื�อผา้ 
เครื�องสําอาง เครื�องประดับ เครื�องใชข้องใช ้อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอกีมากมาย ที�นี�มี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที�ระลกึตั �งเรียงรายกันมากกว่ารอ้ยรา้น นอกจากนี�ที�นี�ยังเป็น
สถานที�สําหรับจัดงานเทศกาลโคมไฟนางาซากอิกีดว้ย 

หรอืเลอืกซื<อทวัรเ์สรมิ สวนสนกุเฮาสเ์ทนบอช (คา่ใชจ้า่ยเพิ;มเตมิ 2,500 บาท รวมรถรบัสง่) 
เฮาสเ์ทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คที�รูส้กึราวกับกําลังท่องเที�ยวอยู่ในฮอลแลนดห์รือประเทศ

ยโุรปอื�นๆในยคุกลาง ทั�วทั �งบรเิวณถกูออกแบบใหเ้ป็นเมอืงเล็กๆเมอืงหนึ�ง ซึ�งมพีรอ้มทั �งรา้นอาหารและโรงแรม 
อกีทั �งยังเต็มไปดว้ยมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย นอกจากนี�ยังมกีารจัดอเีวนทน่์าสนใจมากมายตลอดทั �งปี รวมถงึ 
Waterfall of Light ที�มีการประดับไฟถงึ 1,300 ดวง นอกจากนี�ยังมีการจัดงานปาร์ตี�เตน้รําสวมหนา้กาก 
Masquerade Party ใหทุ้กคนไดร้่วมสนุกกัน และยังม ีHenn-na Hotel โรงแรมที�พนักงานเป็นหุ่นยนตอ์ยู่
ภายในบรเิวณสวนสนุกอกีดว้ย (สนใจโปรดตดิตอ่สอบถาม) 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั** 
ที;พกั  Marine world Nagasaki or similar หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที;ส ี; เมอืงซากะ -  ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– โทซุพรเีมี;ยมเอา้ทเ์ล็ต – ฟูกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – ดวิตี<ฟร ี

- หา้งคาแนลซติี< 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําท่านสู่ เมอืงซากะ 
จังหวัดเล็กๆบนเกาะควิชูที�มี
ชื� อ เ สี ย ง ใ น เ รื� อ ง ข อ ง
เครื�องปั�นดินเผา เดินทางสู่ 
ศ า ล เ จ้ า ยู โ ท คุ อ ิ น า ริ  
( Yutoku Inari Shrine) 
สรา้งขึ�นในปี 1688 เป็นศาล
เจา้นกิายชนิโต ประจําตระกูลนาเบะชมิะ ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจา้แห่งนี�เป็นที�ประทับ
ของเทพเจา้ศักดิส̂ทิธิ ̂ที�ประชาชนตา่งนยิมไปสกัการะขอพรเกี�ยวกบัการเก็บเกี�ยว ความสําเร็จดา้นธรุกจิ และ
ความปลอดภัย นําท่านเดนิทางสู ่โทซุพรเีมี;ยมเอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพื�นที�ชอ้ปปิ�ง
เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ของแบรนดช์ั �นนําและแบรนดท์อ้งถิ�นมากกว่า 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, 
Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื�นๆอกีมากมายมาที�นี�
สามารถชอ้ปปิ�งไดค้รบทั �งผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์
โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชั�นสว่นลดมากมาย 

เที;ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
เดนิทางสู่ เมอืงฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่เป็น
อันดับ 8 ของประเทศญี�ปุ่ นดว้ย ฟกูโุอกะเป็นเมอืงท่าที�สําคัญของญี�ปุ่ นมานานหลายรอ้ยปี เดนิทางสู ่ศาล
เจา้ดาไซฟุ (Daizaifu Shrine) วัดชนิโตเกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงที�สดุของเมอืงฟคุโุอกะ เป็นสิ�งที�สถติยข์อง
เทพเจา้แหง่ความรู ้จงึมนัีกเรยีน - นสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพรเพื�อการศกึษาไมเ่วน้ในแตล่ะวันอยา่ลมื 
อสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึพื�นเมอืงที� บรเิวณหนา้วัดที�มรีา้นคา้กวา่ 100 แห่ง นาคาส ุ(Nakasu 
Island) และถัดไปอกีอยา่งถนนคนเดนิคาวาบาตะ (Kawabata) ที�เป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แกท่ี�สดุของเมอืง
ฟกูโุอกะ นําทา่นสู ่ดวิตี<ฟร ี(Duty Free) อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ตา่งๆ 
ตามอัธยาศัย เดนิทางสู่ หา้งคาแนลซติี< (Canal City)  เป็นศูนยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ใน
เมอืงฟกุโุอะกะ ประเทศญี�ปุ่ น ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น เมอืงที�อยูใ่นเมอืง ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ 
ภตัตาคาร โรงละคร ศนูยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแหง่ และคลองที�ไหลผา่นกลางศนูยก์ลางคา้ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ณ หา้งคาแนลซติี< 
ที;พกั  SAGA comfort or Karatsu หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที;หา้  สนามบนิฟูกโุอกะ – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้บนบสั ระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ (4)  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
07.50/07.55/08.25 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที�ยวบนิที� SL315  

บรกิารอาหารบนเครื;อง 
11.55/12.00/12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มกับความ 

ประทับใจมริูล้มื 
 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที;ไมเ่อาต ั�วเครื;องบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท 
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ั<งนี<เพื;อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัwวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี

ซา่ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัwวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เดนิทางขึ<นตํ;า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เงื;อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมชํ่าระมดัจาํตามที;กําหนด ขออนุญาตตดัที;น ั;งใหล้กูคา้ทา่นอื;นที;รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุว ้

ทั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื;อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์
• ส่งรายชื;อสํารองที;น ั;ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื;อพรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที;ยวทรปิใด, วนัที;ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื;อ-นามสกลุ และอื;นๆ เพื;อใชใ้นการจองต ั�วเครื;องบนิท ั<งส ิ<น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

 
เงื;อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั<งหมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั<งหมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
• กรุป๊ท ี;เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที;ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี;มกีารการนัตคีา่มดัจําที;พกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที;ยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั<งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั<งหมด 
เนื;องจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที;ยวบนิน ั<นๆ 

 
ขอ้มลูเพิ;มเตมิ เรื;องต ั�วเครื;องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที;น ั;งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการออกตัwวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัwว 
REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 
ขอ้มลูเพิ;มเตมิ เรื;องโรงแรมที;พกั 

� เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

� กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ<นมาก และหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ� ในการปรบัเปลี;ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื;อใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้มลูเพิ;มเตมิเรื;องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้
(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สัมภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง
ชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 
 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 
1. รายการอาจมกีารเปลี;ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก การจราจร 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ;งเป็นเหตุการณ์ที;นอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรือในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางทอ่งเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั<งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการ
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ̂นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั<งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี� 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้เมอืง
หา้มเดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�พํานักอยู่

ในประเทศไทย 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี;ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี;ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั<นในประเทศญี;ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื;อการทอ่งเที;ยว เยี;ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื;นเอกสารในข ั<นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื;อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี;ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี< 

1. ตัwวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี;ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี;ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั<งหมดกอ่นทําการจอง เพื;อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี;จะเลื;อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ<น ในกรณีที;มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  



 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอสงวนสทิธิก̂ารเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด

บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ

เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 
ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชื;อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื;อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื;อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื;อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 
 

 

  

ลําดบั ชื;อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื;อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    
4    
5    

6    

7    
8    
9    

10    


