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FUKUOKA BEPPU SAGA 5D 3N 
กําหนดการเดนิทางชว่งเดอืนสงิหาคม – กนัยายน 2559 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
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อชิรินั ราเมง สดุยอดราเมงขอ้สอบ ฟกุุโอกะ ศาลเจา้ดาไซฟ ุ 

หมูบ่า้นยุฟอุนิ เปบปุออนเซ็น ซากะ ศาลเจา้ยุโทคอุนิาร ิ

ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีคาแนลชติตี ้ ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ละ 31คน 

19-23 สงิหาคม 59 28,888.- 6,900.-  

1-5 กนัยายน 59 28,888.- 6,900.-  
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น.      คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาทเ์ตอร์ D ประตู 2 โดยมีเจา้หนา้ที่

คอยอํานวยความสะดวก 

วนัทีส่อง      สนามบนิฟกุโุอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟ ุ- เมอืงเปปป ุ- บอ่นํา้แรน่รก - จโิกกเุมกรุ ิ- ออนเช็น 

     

 

 

 

 

 
 

00.50 น    ออกจากสนามบนิสวุรรณภมู ิสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG648  

08.00 น  ถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

  นําทา่นสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุวัดชนิโตเกา่แก่และมีชือ่เสยีงทีสุ่ดของเมืองฟุคุโอกะ เป็นสิง่ทีส่ถติของเทพ

เจา้แห่งความรู ้จงึมนัีกเรยีน - นสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพือ่การศกึษาไม่เวน้ในแต่ละวัน อย่าลืม 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงทีร่า้นคา้กว่า 100 แห่งบรเิวณหนา้วัด 

เท ีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  เมอืงเบปป ุตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมืองแห่งบ่อน้ําแร่ทีเ่ป็นบ่อโคลน จัดเป็น

เมอืงทีม่รีสีอรท์น้ําแร่มากทีส่ดุนักทอ่งเทีย่วสามารถลองแชน้ํ่าแร่หลายหลากชนดิ 

  นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่นํา้พรุอ้น (Jigoku Meguri) หรอื บอ่นํา้พรุอ้นขมุนรกท ัง้แปด เป็นบ่อน้ําพุรอ้น

ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เชน่ กํามะถัน แร่

เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตัง้ชือ่ให ้

น่ากลัวตามลักษณะภายนอกทีเ่ห็นกัน ทา่นจะไดพ้บกับ บอ่ทะเลเดอืด ยมู-ิจโิกก ุ(Umi Jigoku) ซึง่เป็น 

1 ใน 8 บอ่น้ําพุรอ้นชือ่ดังของเมอืงเบปป ุเป็นบอ่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไปชมมากทีส่ดุ เพราะมคีวามสวยงาม

ดูเป็นนรกนอ้ยกว่าแห่งอืน่ ตัง้แต่ทางเขา้เราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกกอ้นหนิใหญ่ขึน้มาเสยีงดังฟู่ ๆๆ 

อยู่ตลอดเวลา เมือ่เดนิเขา้ไปใกล ้ๆ  จะรูส้กึไดถ้งึความรอ้นทีพุ่่งขึน้มาจากใตธ้รณี ก่อนทีจ่ะเขา้ไปชมบ่อ

ทะเลเดอืด สามารถแวะชม สระบัวกอ่นได ้ซึง่ในสระมใีบบัวขนาดใหญม่ากจนเด็กตัวเล็กๆ สามารถลงไป

น่ังได ้ยูม ิจโิกก ุเป็นบอ่น้ํารอ้น สฟ้ีาเหมอืนน้ําทะเล ดว้ยความลกึ 150 เมตร กําเนดิขึน้หลังจากการระเบดิ

ของภเูขาไฟเมือ่ 1,200 ปีกอ่นมสีว่นประกอบของแร่โคบอลต ์ควันสขีาวพวยพุ่งขึน้มารอบๆ บอ่ตลอดเวลา 

อุณหภมูขิองน้ําสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้บอ่นีแ้มน้ํ้าจะรอ้นเกนิกว่าจะลงไปแชไ่ด ้

แต่ก็มผีงน้ําแร่ วางจําหน่ายในรา้นขายของทีร่ะลกึ ใหนํ้าไปละลายน้ําอาบเองทีบ่า้นได ้สรรพคุณทําให ้
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ผวิพรรณเปล่งปล่ังและรักษาโรคผวิหนังได ้กอ่นออกมาอย่าลมืไปน่ังแชเ่ทา้ในบ่อน้ํารอ้นใตศ้าลา (ออน

เซ็นเทา้) จะทําใหรู้ส้กึสบายเทา้ และมแีรงเดนิเทีย่วต่อไป ซึง่ใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วฟรี จะน่ังแชน่าน

เทา่ใดก็ได ้และภายในบรเิวณ บอ่ทะเลเดอืด ยังมบีอ่น้ําพุรอ้นสเีลอืดอกี 1 บอ่ ซึง่อยู่ไม่ห่างกันมาก 

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร โรงแรม 

ทีพ่กั      BEPPU WANN ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  หมูบ่า้นยุฟอุนิ - พพิธิภณัฑอ์ชิรินัราเมงสุดยอดราเมงขอ้สอบ - ซากะ - ศาลเจา้ยุโทคุอนิาร ิ

ปราสาทคาระส ึ- ดวิตีฟ้ร ี- ฟกุโุอกะ 

         

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

นําทา่นเขา้สู ่หมูบ่า้นยฟุอุนิ เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น และเมอืงนีม้ชี ือ่เสยีง  อกี

อย่างในเรือ่งของน้ําพรุอ้น ภายในเมอืงมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแห่งนีท้ีเ่ป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสี

ทีง่ดงามอีกแห่งหนึง่ของหมู่บา้นยูฟูอินหมู่บา้นยูฟูอนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพื้นเมือง ผักและ

ผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ Handmade น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึน้ชือ่อย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชบุเกล็ด

ขนมปังทอด) โดยตัวเมอืงยุฟอุนินัน้ตัง้อยู่ทา่มกลางธรรมชาตใินหุบเขาสเีขยีวอันงดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุ

อนิไดก้ลายเป็นเมอืงแห่งการทอ่งเทีย่ว ซึง่เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาเยอืน  

พพิธิภณัฑอ์ชิรินัราเมง สดุยอดราเมงขอ้สอบ หลายๆ คนน่าจะเคยไดย้นิชือ่ “ราเมงขอ้สอบ” หรือ 

Ichiran ramen กันมาบา้งแลว้ เพราะเป็นรา้นทีไ่ม่ว่าใครมาญีปุ่่ นก็ตอ้งไปลิม้ลองซักครัง้ ซึง่รา้นนี้ขาย

ราเมงแค่แบบเดยีวเทา่นัน้คอื Tonkotsu Ramen และน่ันเป็นทีม่าของขอ้สอบ แต่ไม่ตอ้งตกใจไป ขอ้สอบ

ทีว่่านี ้คอืใบทีใ่หเ้ลอืก ความเขม้ขน้ของซปุ กระเทยีม ตน้หอม ความนุ่มของเสน้ และอืน่ๆ น่ันเองและจาก

การทีไ่ดรั้บความนยิมอย่างมากทัง้จากชาวญีปุ่่ นและนักทอ่งเทีย่วต่างชาต ิจงึเกดิเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว ที่

ชือ่ว่า Ichiran no mori หรอื ป่าของอจิรัิน  Ichiran no mori อยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะ เขตอโิตะชมิะ เปิด

ใหบ้รกิารมาตัง้แต่เดือนกรกฎาคม ปี 2014 ภายในประกอบไปดว้ยพพิธิภัณฑ ์รา้นขายราเมงของอจิรัิน 

โรงงานผลติวัตถดุบิราเมง ซึง่ใน 1 วัน ผลติวัตถุดบิสําหรับราเมงถงึ 9 หมื่นถว้ย ส่งไปยังสาขาต่างๆ ทัง้

ภายในประเทศและสาขาในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบราเมง  

ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ(YUTOKU INARI SHRINE) สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโต ประจํา

ตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญแ่ละสําคัญเป็นอันดับ 3 รอง
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มาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก ิดา้นบนของตัวศาลเจา้ ก็เป็น

จดุชมววิทีส่วยงามอกีจดุหนึง่ สว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่กับแม่น้ําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่

สวยงามเลยทเีดยีว ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนต่างนยิมไปสักการะขอ

พรเกีย่วกบัการเกบ็เกีย่ว ความสําเร็จดา้นธุรกจิ และความปลอดภัย อกีทัง้ศาลเจา้แห่งนียั้งเป็นหนึง่ในฉาก

ละคร “กลกมิโมโน” นําทา่นสู ่ปราสาทแห่งนีใ้ชเ้วลากอ่สรา้งกว่าเจ็ดปี ปัจจุบันนี้หากมองไปจะเป็นของ

ศลิปะวัฒนธรรมของปี 1966 ปราสาทหา้ชัน้ทีโ่ดดเด่นสวยงามตัง้ตระหง่านออยู่ เมือ่มองไปจะเห็นหอคอย

ของปราสาทอยู่ตรงหนา้แลว้ขยายออกไปในแนวระนาบ เหมอืนกับว่าปราสาทนีก้ําลังกางปีกออก ภายใน

ปราสาทสรา้งดว้ยวัสดุชัน้ด ีมอีาวุธมากมาย ทีจ่ะบอกถงึความเป็นยุคสมัยของความรุ่งเรอืง อกีทัง้ยังมวัีตถุ

โบราณของเมอืงคาระสแึสดงอยู่ดว้ย และทีช่ัน้ 5 ของตัวปราสาทยังมจีดุชมววิทีม่องไปเห็นทะเลเกนไกอ ิ

ทีม่องเรือ่ยไปเห็นววิของมาสอุุรากาตะ หากจะขึน้ไปทีห่อคอยของปราสาทก็ตอ้งเดนิผ่านบันไดหนิ หรือ

ทา่นสามารถใชล้ฟิทข์ึน้ไปก็ได ้และยังมสีวนมาอซิรุุอยู่โดยรอบปราสาท สวนนีม้ดีอกไมส้วยงามดงึดูดใจ

มากมาย อสิระใหท้า่นไดช้ืน่ชมความงามของปราสาทแห่งนีอ้ย่างไม่รูล้มืเลยทเีดยีว 

จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงดวิต ีฟ้ร ีDUTY FREE – ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องสําอาง อาหารเสรมิ เครื่องประดับ

คุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี  

นําทา่น ชอ้ปป้ิง “เท็นจนิ” ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของฟคุโุอกะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจา่ยซือ้

ของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครือ่งเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนด์เนม เสือ้ผา้แฟชั่น

สําหรับวัยรุ่น เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกี

มากมาย         

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น 

ทีพ่กั      Ark Hotel Royal Fukuoka หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่    ชอ้ปป้ิงคาแนลชติตี ้ อสิระชอ้ปป้ิง โดยมไีกดบ์รกิารเต็มวนั 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 
 

 

 

คาแนลซติ ีฮ้ากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตัง้อยู่รมิน้ํา 

ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแห่งนี้ดว้ย นอกจากนัน้ยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร รา้นตู ้

เกมส ์รวมทัง้โรงแรมอกี 2 แห่ง ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งๆกวา้งๆ มีรูปทรงและสสัีนทีแ่ปลกตา

เพือ่ใหไ้ดบ้รรยากาศทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ตรงกลางของคลองจําลองนีจ้ะมกีารแสดงน้ําพแุสงสเีสยีง ตัง้แต่เปิด

จนปิด ทุกๆครึ่งชั่วโมง ภายในมีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทัง้รา้นที่มีเฉพาะในญี่ปุ่ นและรา้นมาจาก

ต่างประเทศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทัง้อาหารญีปุ่่ นและอาหารชาติอื่นๆ ในราคาทีไ่ม่ได ้

แพงกว่าขา้งนอกมากนัก โดยเฉพาะทีช่ัน้ 5 จะมสีว่นทีเ่รยีกว่า ราเมน สเตเดีย่ม ทีจ่ะมรีา้นราเมนทีม่าจาก

สว่นต่างๆของประเทศญีปุ่่ น รวมทัง้ราเมนสไตลฟ์กูโุอกะทีเ่รยีกว่าฮากาตะราเมนดว้ย 

 อสิระรบัประทานอาหาร เทยีงและเย็น  

ทีพ่กั     Ark Hotel Royal Fukuoka หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  สนามบนิฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิฟกุโุอกะ 

11.35 น.    ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG649 

14.55 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

ส ำหรับลูกค้ำท่ำนที่ไม่เอำตั๋วเคร่ืองบิน   รำคำ 16,999.-  บำท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เดนิทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
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4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 


