
 

FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N 

ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส 

ก าหนดการเดินทางเดือนมีนาคม-ตุลาคม 2562 

 

โดยสายการบินไทยไลออ้น แอร ์(SL) 

เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญีปุ่่น 

ชมบ่อน  าพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ 

ร าลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมือง นางาซาก ิ

อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื อบัตรเขา้สวนสนุก Huis Ten Bosch 

ช้อปปิง้จุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี  ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง 

Free!! Wi-Fi บนบสั 



 
วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว กรุ๊ปไซส์ 

28 มีนาคม-01 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

29 มีนาคม-02 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

30 มีนาคม-03 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

31 มีนาคม-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 มถิุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

29 พฤษภาคม-02 มถิุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

30 พฤษภาคม-03 มถิุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

31 พฤษภาคม-04 มถิุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

01-05 มิถุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

07-11 มิถุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

08-12 มิถุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

14-18 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 



 
15-19 มิถุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

21-25 มิถุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

22-26 มิถุนายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

28 มถิุนายน-02 กรกฎาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

29 มถิุนายน-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 สิงหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

03-07 สิงหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 สิงหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 สิงหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 สิงหาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

17-21 สิงหาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

23-27 สิงหาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

24-28 สิงหาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

30 สงิหาคม-03 กันยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

31 สงิหาคม-04 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 กันยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

07-11 กันยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

13-17 กันยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

14-18 กันยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

20-24 กันยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

21-25 กันยายน 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 19,999.- 7,900.- 34+1 

01-05 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

02-06 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

03-07 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

05-09 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

08-12 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

12-16 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

13-17 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

14-18 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 



 
20-24 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 
 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // INFANT ราคา 7,900 บาท 

ราคานี ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป 

►► สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) ปัจจุบันใช้เคร่ืองบิน “Boeing 737-800”   

จ านวน 189 ที่นั่ง โดยท าการบินระหว่างเส้นทาง ดอนเมือง – ฟุกุโอกะ – ดอนเมือง ◄◄ 

 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง   

20.30 น.       พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย

การบินไทยไลอ้อน แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

23.40/23.55น.ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ 

SL314 มีบริการอาหารบนเคร่ือง 

วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองเปปปุ – บ่อน  าผุร้อนขุมนรกทั ง 8 – เมืองคุมาโมตะ - ทุ่งหญ้าคุซะ

เซนริ - เมืองนางาซากิ 

07.00/07.25น.เดินทางถึง สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทาง

สู่ เมืองเบปปุ (Beppu) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ าแร่ที่เป็น

บ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ าแร่มากทีสุ่ดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ าแร่หลายหลากชนิด น า

ท่านเดินทางสู่ บ่อน  าพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน้ าพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ าพุร้อน

ธรรมชาติที่เกิดข้ึน ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น ก ามะถัน 



 
แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้ง

ชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เข้าชม 2 บ่อ) 

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

เดินทางสู่ คุมาโมโตะ (Kumamoto) เป็นอีกหน่ึงจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั่งตะวันออก เดินทางสู่  

ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (Kusasenri) กว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยหญ้าที่มีวัวและม้า ใกล้ๆกับปากปล่อง

ภูเขาไฟนาคาดาเกะ ภูเขาไฟอะโซะ (Aso Mount) จากจุดน้ีสามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟ

ระยะไกลได้อย่างชัดเจน และสวยงาม ตรงกลางทุ่งแห่งน้ีมีบึงน้ าขนาดใหญ่ 2 บึง ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน

มากนัก  ในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนธันวาคมจะมีให้บริการข่ีม้าไปรอบๆบริเวณ ค่าใช้จ่ายรอบละ 

1,300 เยน/คน (เจ้าหน้าที่จะเดินจูงม้าไปรอบๆ ไม่อนุญาตให้ข่ีด้วยตัวเอง)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมี

แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่าส าคัญของญี่ปุ่น 

จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว้ จนเกิดเป็นชุมชนชาวต่างชาติต่างๆ เช่น ไช

น่าทาวน์เป็นต้น 

เย็น      อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Marine world Nagasaki or similar หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 ***อิสระท่องเที่ยวเต็มวนั*** ไมม่ีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะน าการเดินทางให้ท่าน 

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ ณ เมืองนางาซากิ 

 

▪ สวนสันติภาพ   นางาซากิ  (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึง

เหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชือ่วา่ Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ท าลายเกือบ

ทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คนในสวนแห่งน้ีมีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพ

มากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีด าที่เป็นตัวชี้ต าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิด

ปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในคร้ังน้ันด้วย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิ้ง

ระเบิดในคร้ังน้ันด้วย  

▪ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดง

และรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อน

ระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ซ่ึงมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ ภาพถ่าย

อาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจาก

สารกัมตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อยๆคร่าชีวิตผู้คนเหล่าน้ันไปอีก

จ านวนมากพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ในวันที่นางา

ซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง 



 
▪ สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) แห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินฝั่งใต้ของเมืองนางาซากิ Former 

Glover House (คฤหาสน์โกลฟเวอร์เก่า) ที่ตั้งอยู่ภายในสวนสร้างข้ึนเป็นที่อยู่อาศัยในนางา

ซากิของ “โกลฟเวอร์” พ่อค้าชาวสกอตแลนด์ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยได้รับการข้ึน

ทะเบียนเป็นหน่ึงในมรดกโลกด้วย ที่นี่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีในหมู่ผู้คนมากมายในฐานะที่เป็น

สถานที่เพลิดเพลินกับดอกไม้แสนสวยท่ามกลางพื้นที่บรรยากาศสไตล์ตะวันตก โดยมี

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี 

▪ โบสถ์โออุระ (Oura Cathedral) ถูกสร้างข้ึนช่วงปลายสมัยเอโดะในปีค.ศ. 1864 เพื่อ

อุทิศให้กับชาวคริสต์ 26 คนที่ถูกประหารชีวิตโดยการตรึงกับไม้กางเขน โดยสร้างให้โบสถ์

หันไปทางทิศตะวันตกซ่ึงเป็นทิศที่ทุกคนเสียชีวิต ว่ากันว่าน่ีเป็นโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดใน

ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว 

▪ ภูเขาอินาสะ (Mount Inasa) มีความสูง 333 เมตร เทียบเท่ากับความสูงของโตเกียวทาว

เวอร ์จากเชิงเขามีกระเชา้ให้นักท่องเที่ยวน่ังข้ึนไปบนยอดเพือ่ชมวิวเมืองนางาซากิจากมุมสูง

ได้ หากมองจากกล้องส่องทางไกลบนยอดเขาจะเห็นเมืองนางาซากิและท่าเรือได้อย่าง

ชัดเจน ซ่ึงวิวยามค่ าคืนของที่น่ีได้ชื่อว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และมี

ชื่อเรียกว่าอีกชื่อหน่ึงว่า “วิวกลางคืน 1 ล้านดอลล่าร์” 

▪ เดจิมะ (Dejima) เป็นสถานที่แรก ๆ ที่คนญี่ปุ่นนึกถึงเมื่อพูดถึงนางาซากิ เพราะน่ีคือเกาะที่

มนุษย์สร้างข้ึนในอ่าวนางาซากิตั้งแต่ปีค.ศ. 1634 เพื่อใช้เป็นที่พักของชาวตะวันตกที่เข้ามา

ติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่น ในเวลาต่อมาได้มีการรีโนเวทเกาะใหม่โดยเชื่อมเข้ากับแผ่นดินใหญ่

และท าเป็นชุมชนที่อนุรักษ์บ้านเรือนแบบดั้งเดิมเอาไว้ 

▪ ไชน่าทาวน์นางาซากิ (Nagasaki Chinatown) ที่ตั้งอยู่ในนางาซากิแห่งน้ีข้ึนชื่อใน

ฐานะที่เป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคู่กับ ไชน่าทาวน์โยโกฮาม่า และไชน่า

ทาวน์โกเบ บริเวณประตูทางเข้าทั้ง 4 ทิศออกตกเหนือใต้มีประตูสไตล์จีนตั้งอยู่ ส่วนภายใน

เรียงรายไปด้วยร้านอาหารจีนและร้านจ าหน่ายของฝากมากมาย 

▪ ย่านฮะมันมาจิ (Hamanmachi) แหล่งช้อปปิ้งครบครันของ ของเมืองนางาซากิ ทั้ง

เสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้ของใช้ อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอีก

มากมาย ที่น้ีมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกตั้งเรียงรายกันมากกว่าร้อยร้าน 

นอกจากน้ีที่นี้ยังเป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเทศกาลโคมไฟนางาซากิอีกด้วย 

หรือเลือกซื อทัวร์เสริม สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท รวมรถรับส่ง) 

เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คที่ รู้สึกราวกับก าลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอลแลนด์หรือ

ประเทศยุโรปอื่นๆในยุคกลาง ทั่วทั้งบริเวณถูกออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆเมืองหน่ึง ซ่ึงมีพร้อมทั้ง

ร้านอาหารและโรงแรม อีกทั้งยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย นอกจากน้ียังมีการจัดอีเวนท์น่าสนใจ

มากมายตลอดทั้งปี รวมถึง Waterfall of Light ที่มีการประดับไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากน้ียังมีการจัด

งานปาร์ตี้เต้นร าสวมหน้ากาก Masquerade Party ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกัน และยังมี Henn-na 

Hotel โรงแรมที่พนักงานเป็นหุ่นยนต์อยูภ่ายในบริเวณสวนสนุกอีกด้วย (สนใจโปรดติดต่อสอบถาม) 

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย** 



 
ที่พัก  Marine world Nagasaki or similar หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สี ่ เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – 

ดิวตี ฟร ี- ห้างคาแนลซิตี  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านสู่ เมืองซากะ จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของเคร่ืองปั้นดินเผา 

เดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างข้ึนในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกาย

ชินโต ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งน้ีเป็นที่ประทับของ

เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความส าเร็จด้านธุรกิจ 

และความปลอดภัย น าท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็น

พื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน 

เ ช่ น  Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 

Samsonite และอื่นๆอีกมากมายมาที่น่ีสามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะ

เป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

เดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่

เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี 



 
เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Daizaifu Shrine) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอ

กะ เป็นสิ่งที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียน - นิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อ

การศึกษาไม่เว้นในแต่ละวันอย่าลืม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองที่ บริเวณหน้าวัด

ที่มี ร้านค้ากว่า 100 แห่ง นาคาสุ (Nakasu Island) และถัดไปอีกอย่างถนนคนเดินคาวาบาตะ 

(Kawabata) ที่เป็นถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ น าท่านสู่ ดิวตี ฟรี (Duty Free) 

อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ห้าง

คาแนลซิตี  (Canal City)  เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศ

ญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองที่อยู่ในเมือง ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรง

ละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ห้างคาแนลซิตี  

ที่พัก  SAGA comfort or Karatsu หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนบัส ระหว่างเดินทางไปสนามบิน (4)  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

07.50/07.55/08.25 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที ่SL315  

บริการอาหารบนเคร่ือง 

11.55/12.00/12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความ 

ประทับใจมิรู้ลืม 

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

 

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน   หักค่าต๋ัวออก 6,000 บาท 
 

 
 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้ริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุน่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
 



 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด คา่มินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

ร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เดินทางขึ นต่ า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า  

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เตม็จ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครือ่งบินทั งสิ น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงนิคืนทั งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั งหมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ า

ที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง

เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั ง

มัดจ า หรือค่าทัวร์ทั งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั นๆ 



 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธขิองสายการบินที่ท่าน

ไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

➢ กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนัก

เกิน (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) 

โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของลกูค้าเป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต

ภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่

เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกอง

ตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 



 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการ

ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใช้จา่ยที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้อง

และความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก

เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ

บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 

3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถกูต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ข้าพเจ้ารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเ์รียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


