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บนิตรงสู ่ฟกุโุอกะ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

สดูอากาศบรสิทุธิท์ ีห่มูบ่า้นในหบุเขายฟูอุนิ 

น าชมบอ่เดอืดสแีดงและสฟ้ีา   

ชมและชมิสตอเบอรร์ ีจ่ากฟารม์แบบไมอ่ ัน้ 

ชอ้ปของถกูทีร่า้นปลอดภาษ ีเอา้ทเ์ล็ตและยา่นเท็นจนิ 

พกัออนเซ็น  อ ิม่อรอ่ยขาปยูกัษแ์บบไมอ่ ัน้ 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 



             
            PRO PJP 73  FUN  FUN  FUKUOKA NEW YEAR 2020 

 
 

 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 

วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

 
 

 วนัที ่1  กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิฟุกกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่
SL314 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) (1) 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

( SL314 : 23.55-07.25 ) 
    

2 
สนามบนิฟุกุโอกะ – หมูบ่า้นยูฟุอนิ – ทะเลสาบครินิ 

– อมุ ิจโิกก ุ- ชโินอเิกะ จโิกก ุ

บนเครือ่ง   BEPPU STATION 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ไร่สตอเบอรี่ – โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต – ช้อปป้ิง 

AMUSE PLAZA Nagasaki 
   

NAGASAKI SKY CHAIN 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ- ดวิตี้ฟรี - ศูนยก์ารคา้

คาแนลซติี ้Canal City - เท็นจนิ  
   

NEW KURUME PLAZA 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนิฟุกโุอกะ - กรงุเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 

( SL315 : 07.50-11.55 ) 
 

บนเครือ่ง 
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วนัที ่2  สนามบนิฟุกโุอกะ – หมูบ่า้นยฟูุอนิ – ทะเลสาบครินิ – ยมู ิจโิกก ุ- ชโินอเิกะ จโิกก ุ

07.25 เดนิทางถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน

เดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กนัทีห่มู่บา้นยฟูอุนิ หมูบ่า้นนอ้ย น่ารักๆ ในหบุเขาอันแสนอบอุน่ มี
รา้นขายของเรียงรายสองขา้งทาง ใหไ้ดเ้ลือกชมิ-ชม-แชะถ่ายรูปกันเพลินๆ อิสระเดนิชม 

หมูบ่า้นยฟูุอนิฟลอรร์ลั หมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรปโบราณ และ ทะเลสาบครินิ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 

 

จากนัน้น าท่าน Umi Jigoku | ยูม ิจโิกกุ หรอื บอ่ทะเลเดอืด บอน ้ารอ้นสฟ้ีาน ้าทะเล ส าหรับ
เที่ยวชมเท่านั้น มีความลกึ 150 เมตร มีส่วนประกอบส าคัญคือแร่โคบอลต ์มีควันไอน ้าสขีาว
พวยพุ่งขึน้มาตลอดเวลา เป็นบอ่ทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุใน 8 แหง่ ภมูทิัศนร์ม่รืน่เต็มไปดว้ยตน้ไม ้
โดยรอบ ความเป็นนรกนัน้อยู่ทีอ่ณุหภูมขิองน ้าทีส่งูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สามารถตม้ไขใ่หส้กุ
ได ้เป็นบ่อทีม่นัีกท่องเทีย่วเขา้ชมมากทีส่ดุ จากนัน้น าท่าน  Chinoike Jigoku ชโินอเิกะ จ ิ
โกกุ หรอื บอ่เลอืด บ่อน ้าพุรอ้นสแีดงคลา้ยสเีลอืด ทีเ่ห็นเป็นสแีดงเพราะมสี่วนประกอบของ
สนมิเหล็กอยูม่ากและมอีณุหภูมถิงึ 78 องศาเซลเซยีส จงึไมส่ามารถดืม่ได ้บรเิวณทางเดนิมจีุด
ใหนั้กท่องเทีย่วไดพ้ัก และเอาเทา้จุ่มลงไปในน ้าพุรอ้นทีอ่ณุหภมูพิอเหมาะ เพือ่ผ่อนคลายจาก
การเดนิเทีย่วมาเป็นเวลานาน 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร (3) พเิศษ!!!  บุฟเฟ่หข์าปูยกัษ ์ แบบไมอ่ ัน้  เสรฟิ

พรอ้มน า้จ ิม้ซฟู้ีดรสเด็ด 

ทีพ่กั BEPPU STATION HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่3  ไรส่ตอเบอรี ่– โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต – ชอ้ปป้ิง AMU PLAZA Nagasaki 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (4) 

         น าทา่นเดนิทางชม ไรส่ตอเบอรี ่เพลดิเพลนิ
กบัการชมิ ชอ้ป สตอเบอรีส่ดๆจากไรม่สีต
รอเบอรรร์ีห่ลายสายพนัธุใ์หเ้ลอืกชมิ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (5)  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทาง โทซพุรเีมีย่มเอา้ท์
เล็ต(Tosu Premium Outlets) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซา
กะ(Saga) เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงเอา้ท์
เล็ตครบวงจรทีย่ ิง่ใหญอ่กีแหง่นงึของควิชู
(Kyushu)เลยทเีดยีว สนิคา้มคีรบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เล็ก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อยา่ง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, 

Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆอกีมากมาย จากนัน้น าทา่น 
เดนิทางตอ่ยัง AMU PLAZA Nagasaki หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าขนาดใหญ ่ทีม่ี
รา้นอาหารหลากหลายและรา้นขนมหวานน่ารับประทานใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน 
อกีทัง้ยังมขีองฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อกีดว้ย ไมว่า่จะเป็น ของฝากจากจังหวัดนา
งาซาก ิขนมขึน้ชือ่หลากหลายชนดิ และยงัมสีนิคา้ใหท้า่นทัง้หลายไดเ้ลอืกซือ้ 
เชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ หา้งสรรพสนิคา้อะมวิ พลาซา่ ตัง้อยูใ่กล ้
สถานีรถไฟนางาซากอิกีดว้ยคะ่ 

             
      

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั           NAGASAKI SKY CHAIN  หรอืเทยีบเทา่                 

              

วนัที ่4  สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ- ดวิตีฟ้ร ี-ศนูยก์ารคา้คาแนลซติี ้Canal City  

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางยัง สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ
Nagasaki Peace Park สรา้งขึน้เพื่อร าลกึ
ถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat 
man เมื่อ วันที่  9 สิงหาคม ค.ศ .  1945 ที่
ท าลายเกือบทัง้เมืองและยังฆ่าสิง่มีชวีติไป
มากกว่า 80,000 คน ฟังแลว้แอบเศรา้กัน
เ ล็ ก ๆ แ ต่ ก็ ถื อ ว่ า เ ป็ น อี ก ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น
ประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญของญีปุ่่ นที ่ภายในสวน
แห่งน้ีมรีูปปั้นเกีย่วกับสันตภิาพมากมาย โดย
ที่ดา้นหลังของสวนจะมีเสาสีด าที่เป็นตัวชี้

ต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณู และ
มรีายชื ่อของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (7)  
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จากนัน้น าทา่น เขา้สูร่า้นคา้ปลอดภาษี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมาย  ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง 
ขนม  ของฝาก  ในราคาสบายๆ  ทีร่า้นคา้ปลอดภาษี  ดวิตีฟ้ร ี เมอืงฟกุกโุอะกะ  จากนัน้น าทา่น 

อสิระชอ้ปป้ิง ศนูยก์ารคา้คาแนลซติี ้Canal City นับเป็นศนูยก์ารคา้ขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูร่มิน ้า
ภายในตัวเมอืงฟกูโุอกะ(Fukuoka city) ทีม่คีวามพคีตรงทีด่า้นในนัน้มกีารขดุคลองใหไ้หลผา่น
ใจกลางหา้งแหง่น้ี รา้นคา้ก็มใีหเ้ลอืกละลานตามากๆเพราะมมีากกวา่ 250 รา้นเลยนะคะ มทีัง้
รา้นทีม่เีฉพาะในญีปุ่่ นเท่านัน้ ไปจนถงึรา้นทีน่ าเขา้มาจากตา่งประเทศ 
ภายในยังแน่นไปดว้ยสิง่บันเทงิไมว่า่
จะเป็นโรงภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตู ้
เกมส ์แมก้ระทั่งโรงแรมกม็นีะคะ โดย
จะมโีรงแรมอกี 2 แหง่ ถกูออกแบบมา
ใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ปิดโลง่ๆกวา้งๆ มรีปูทรง
และสสีนัทีแ่ปลกตาเพือ่ใหไ้ด ้
บรรยากาศทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ตรงกลาง
ของคลองจ าลองน้ีจะมกีารแสดงน ้าพุ
แสงสเีสยีง ตัง้แตเ่ปิดจนปิดหา้ง ซึง่
จะมใีหช้มในทกุๆครึง่ชัว่โมงเลย
ทเีดยีว นับวา่เป็นหา้งทีค่รบกนัสายช็

อปและสายบันเทงิในหนึง่เดยีว
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นการคา้เท็น
จนิ มสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้  แฟชัน่ รองเทา้  รา้นอาหาร  รา้นขนม  ฯลฯ 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั           NEW KURUME PLAZA  หรอืเทยีบเทา่                 

  

วนัที ่5  สนามบนิฟุกกโุอกะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้             น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิฟกุกโุอกะ (ไมม่อีาหารเชา้บรกิารทีโ่รงแรม) 

08.25 น.  ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 315  
 

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ***(8) 
 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
▪ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน
การท า 
วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่า

ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้มกบั
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 39999 33999 7900 

31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 62 39999 33999 7900 

2-6 ม.ค. 62 39999 33999 7900 
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➢ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม
ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและตั ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
อบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
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❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้าย

แบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ
รถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาตทิี่ตอ้งการเดนิทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวีซ่าในการเขา้
ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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