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NT525
ทวัรญ์ปีุ่ น ฟกูโุอกะ นางาซาก ิ5 วัน 3 คนื (SL)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL  , SAGA comfort

ฟกูุโอกะ - เบปปุ - บ่อน้าํพรุอ้นขุมนรกทงั 8 - นางาซาก ิ- ฟรเีดย ์ 
สวนสนุกเฮาสเ์ทนบอช - ซากะ - ศาลเจา้ยโูทคุอนิาร ิ

โทซุพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต - ศาลเจา้ดาไซฟ ุ- ดวิตฟีร ี- หา้งคาแนลซติี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง

20.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยไลออ้น แอร์
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

23.40 / 23.55 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟกูุโอกะ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เทยีวบนิท ีSL314

วนัท ี2
สนามบนิฟกุุโอกะ - เมอืงเปปปุ - บอ่น้าํผรุอ้นขมุนรกทงั 8 - เมอืงนางาซากิ



07.00 / 07.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิฟกูุโอกะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

เดนิทางสู ่เมอืงเบปปุ (Beppu) ตังอยู่บนชายฝังทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมอืงแหง่บอ่น ้าํแร่ทเีป็นบอ่โคลน
จัดเป็นเมอืงทมีรีีสอรท์น ้าํแร่มากทสีดุนักทอ่งเทยีวสามารถลองแชน่ ้าํแร่หลายหลากชนดิ 

นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่น้าํพรุอ้น (Jigoku Meguri) หรือ บอ่น ้าํพรุอ้นขมุนรกทังแปด เป็นบอ่น ้าํพรุอ้นธรรมชาตทิเีกดิขนึ
ภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตทุเีขม้ขน้ เชน่ กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้
และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง 8 บอ่ ก็ตังชอืใหน่้ากลัวตามลักษณะภายนอกทเีห็นกัน (เขา้ชม 2 บอ่)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนางาซาก ิ(Nagasaki) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภมูภิาคควิช ูโดยมแีหลง่ทอ่งเทยีวทหีลากหลาย เชน่
การทอ่งเทยีวเชงิศลิปวัฒนธรรม และเป็นเมอืงทา่สําคัญของญปีุ่ น จงึรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจนีมาผสมผสานเอาไว ้
จนเกดิเป็นชมุชนชาวตา่งชาตติา่ง  ๆเชน่ ไชน่าทาวนเ์ป็นตน้

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
Marine world Nagasaki or similar หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อสิระตามอธัยาศยั ณ เมอืงนางาซาก ิหรอื อสิระเต็มวนั ณ สวนสนุกเฮาสเ์ทนบอช

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

***อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่นสถานททีอ่งเทยีวและแหลง่ชอ้ปปิงทน่ีาสนใจ ณ
เมอืงนางาซากิ
สวนสนัตภิาพ นางาซาก ิ(Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสรา้งขนึเพอืรําลกึถงึเหตกุารณ์ทงิระเบดิปรมาณูทชีอืวา่ Fat man เมอืวันท ี9 สงิหาคม
ค.ศ. 1945 ททํีาลายเกอืบทังเมอืงและยังฆ่าสงิมชีวีติไปมากกวา่ 80,000 คนในสวนแหง่นีมรีูปปันเกยีวกับสนัตภิาพมากมาย
โดยทดีา้นหลังของสวนจะมเีสาสดํีาทเีป็นตัวชตํีาแหน่งจดุศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชอืของเหยือในครังนันดว้ย
และทางตอนบนจะมพีพิธิภัณฑเ์กยีวกับการทงิระเบดิในครังนันดว้ย
พพิธิภัณฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิ(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมขอ้มูลเหตกุารณ์ ซากชนิสว่นสงิของตา่งๆ
โดยเรียงลําดับเหตกุารณ์ตังแตก่อ่นระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีหง่ความหายนะ ซงึมหีลักฐานทถีูกวดีโีอบันทกึไว ้
ภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนทพัีงยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูท้รีอดชวีติแตต่อ้งทนทกุขท์รมานจากสารกัมตภาพรังสี
เป็นโรคลคูเีมยี(มะเร็งเม็ดเลอืดขาว)
ทคีอ่ยๆคร่าชวีติผูค้นเหลา่นันไปอกีจํานวนมากพพิธิภัณฑแ์หง่นีเป็นสงิเตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอันยงิใหญ่
ในวันทนีางาซากโิดนพษิรา้ยของสารพลโูตเนียมไปเกอืบทังเมอืง
สวนโกลฟเวอร ์(Glover Garden) แหง่นีตังอยู่บนเนนิฝังใตข้องเมอืงนางาซาก ิFormer Glover House (คฤหาสนโ์กลฟเวอรเ์กา่)
ทตัีงอยู่ภายในสวนสรา้งขนึเป็นทอียู่อาศัยในนางาซากขิอง “โกลฟเวอร”์ พอ่คา้ชาวสกอตแลนดช์ว่งปลายศตวรรษท ี19
โดยไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นหนงึในมรดกโลกดว้ย
ทนีีเป็นทรีูจั้กคุน้เคยกันดใีนหมู่ผูค้นมากมายในฐานะทเีป็นสถานทเีพลดิเพลนิกับดอกไมแ้สนสวยทา่มกลางพนืทบีรรยากาศสไตลต์ะวันตก
โดยมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางมาเยือนมากกวา่ 1 ลา้นคนตอ่ปี
โบสถโ์ออุระ (Oura Cathedral) ถูกสรา้งขนึชว่งปลายสมัยเอโดะในปีค.ศ. 1864 เพอือุทศิใหก้ับชาวครสิต ์26
คนทถีูกประหารชวีติโดยการตรงึกับไมก้างเขน โดยสรา้งใหโ้บสถหั์นไปทางทศิตะวันตกซงึเป็นทศิททีกุคนเสยีชวีติ
วา่กันวา่นีเป็นโบสถค์รสิตท์เีกา่แกท่สีดุในประเทศญปีุ่ นเลยทเีดยีว
ภเูขาอนิาสะ (Mount Inasa) มคีวามสงู 333 เมตร เทยีบเทา่กับความสงูของโตเกยีวทาวเวอร์
จากเชงิเขามกีระเชา้ใหนั้กทอ่งเทยีวนังขนึไปบนยอดเพอืชมววิเมอืงนางาซากจิากมุมสงูได ้
หากมองจากกลอ้งสอ่งทางไกลบนยอดเขาจะเห็นเมอืงนางาซากแิละทา่เรือไดอ้ย่างชดัเจน
ซงึววิยามค่าํคนืของทนีีไดช้อืวา่เป็นววิกลางคนืทสีวยทสีดุ 1 ใน 3 ของญปีุ่ น และมชีอืเรียกวา่อกีชอืหนงึวา่ “ววิกลางคนื 1 ลา้นดอลลา่ร”์
เดจมิะ (Dejima) เป็นสถานทแีรก  ๆทคีนญปีุ่ นนกึถงึเมอืพดูถงึนางาซาก ิเพราะนีคอืเกาะทมีนุษยส์รา้งขนึในอ่าวนางาซากตัิงแตปี่ค.ศ. 1634



เพอืใชเ้ป็นทพัีกของชาวตะวันตกทเีขา้มาตดิตอ่คา้ขายกับญปีุ่ น
ในเวลาตอ่มาไดม้กีารรีโนเวทเกาะใหม่โดยเชอืมเขา้กับแผน่ดนิใหญ่และทําเป็นชมุชนทอีนุรักษ์บา้นเรือนแบบดังเดมิเอาไว ้
ไชน่าทาวนน์างาซาก ิ(Nagasaki Chinatown) ทตัีงอยู่ในนางาซากแิหง่นีขนึชอืในฐานะทเีป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวนท์ใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ นคูก่ับ
ไชน่าทาวนโ์ยโกฮาม่า และไชน่าทาวนโ์กเบ บรเิวณประตทูางเขา้ทัง 4 ทศิออกตกเหนือใตม้ปีระตสูไตลจ์นีตังอยู่
สว่นภายในเรียงรายไปดว้ยรา้นอาหารจนีและรา้นจําหน่ายของฝากมากมาย
ย่านฮะมันมาจ ิ(Hamanmachi) แหลง่ชอ้ปปิงครบครันของ ของเมอืงนางาซาก ิทังเสอืผา้ เครืองสําอาง เครืองประดับ เครืองใชข้องใช ้
อาหารอร่อย  ๆของหวานโดนใจ และอกีมากมาย ทนีีมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทรีะลกึตังเรียงรายกันมากกวา่รอ้ยรา้น
นอกจากนีทนีียังเป็นสถานทสํีาหรับจัดงานเทศกาลโคมไฟนางาซากอิกีดว้ย
หรือเลอืกซอืทัวรเ์สรมิ สวนสนุกเฮาสเ์ทนบอช (คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 2,500 บาท รวมรถรบัสง่)
เฮาสเ์ทนบอช (Huis Ten Bosch) ธมีปารค์ทรีูส้กึราวกับกําลังทอ่งเทยีวอยู่ในฮอลแลนดห์รือประเทศยุโรปอนืๆในยุคกลาง
ทัวทังบรเิวณถูกออกแบบใหเ้ป็นเมอืงเล็กๆเมอืงหนงึ ซงึมพีรอ้มทังรา้นอาหารและโรงแรม อกีทังยังเต็มไปดว้ยมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย
นอกจากนียังมกีารจัดอเีวนทน่์าสนใจมากมายตลอดทังปี รวมถงึ Waterfall of Light ทมีกีารประดับไฟถงึ 1,300 ดวง
นอกจากนียังมกีารจัดงานปารต์เีตน้รําสวมหนา้กาก Masquerade Party ใหท้กุคนไดร้่วมสนุกกัน และยังม ีHenn-na Hotel
โรงแรมทพีนักงานเป็นหุน่ยนตอ์ยู่ภายในบรเิวณสวนสนุกอกีดว้ย (สนใจโปรดตดิตอ่สอบถาม)

เทยีง-ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย

ทพีกั
Marine world Nagasaki or similar หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงซากะ - ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ- โทซุพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต - ฟกูุโอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟ ุ- ดวิตฟีร ี- หา้งคาแนลซติี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงซากะ จังหวัดเล็กๆบนเกาะควิชทูมีชีอืเสยีงในเรืองของเครืองปันดนิเผา 

เดนิทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขนึในปี 1688 เป็นศาลเจา้นกิายชนิโต ประจําตระกลูนาเบะชมิะ ผูป้กครองเมอืงซากะ
ในสมัยเอโดะ ศาลเจา้แหง่นีเป็นทปีระทับของเทพเจา้ศักดสิทิธ ิทปีระชาชนตา่งนยิมไปสกัการะขอพรเกยีวกับการเก็บเกยีว ความสําเร็จดา้นธรุกจิ
และความปลอดภัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่โทซุพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพนืทชีอ้ปปิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่
มรีา้นคา้ของแบรนดช์นันําและแบรนดท์อ้งถนิมากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New
Balance, Samsonite และอนืๆอกีมากมายมาทนีีสามารถชอ้ปปิงไดค้รบทังผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็นเสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า
เครืองสําอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชนัสว่นลดมากมาย

เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงฟกูุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญปีุ่ นดว้ย
ฟกูโุอกะเป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญของญปีุ่ นมานานหลายรอ้ยปี 

เดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุ(Daizaifu Shrine) วัดชนิโตเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงทสีดุของเมอืงฟคุโุอกะ เป็นสงิทสีถติยข์องเทพเจา้แหง่ความรู ้
จงึมนัีกเรียน - นสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพรเพอืการศกึษาไม่เวน้ในแตล่ะวันอย่าลมื อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึพนืเมอืงที
บรเิวณหนา้วัดทมีรีา้นคา้กวา่ 100 แหง่ นาคาส ุ(Nakasu Island) และถัดไปอกีอย่างถนนคนเดนิคาวาบาตะ (Kawabata)
ทเีป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แกท่สีดุของเมอืงฟกูโุอกะ 

นําทา่นสู ่ดวิตฟีร ี(Duty Free) อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ น ้าํหอม ตา่ง  ๆตามอัธยาศัย

เดนิทางสู ่หา้งคาแนลซติ ี(Canal City) เป็นศนูยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญ่ในเมอืงฟกุโุอะกะ ประเทศญปีุ่ น ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น
เมอืงทอียู่ในเมอืง ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศนูยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแหง่
และคลองทไีหลผา่นกลางศนูยก์ลางคา้



ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ หา้งคาแนลซติี

ทพีกั
SAGA comfort or Karatsu หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
สนามบนิฟกูุโอกะ - สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ บนบัส ระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

07.50 / 07.55 / 08.25 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL315 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

11.55 / 12.00 / 12.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มกับความ ประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:16 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• หากในภายหลงัทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สาํหรบัการยนืรอ้งขอวซีา่

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

เดนิทางขนึต่าํ 34 ทา่น หากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
•  มดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน
• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม



เงอืนไขยกเลกิการจอง

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไดเ้งนิคนืทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วัน ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซน็ของคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิหลงั 14 วัน ไมไ่ดค้า่ทัวรค์นื

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรง
หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ
ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณ ีทังมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ
และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพัีก
•  เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ
3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

• กรณมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนักงานยกกระเป๋า (Porter)
•  สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class
Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• กรณทีตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทสีมัภาระน ้าํหนักเกนิ (ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี

หมายเหต ุ(สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรับทราบ กอ่นการเดนิทาง)
• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน
การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม
(ซงึเป็นเหตกุารณท์นีอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั

• หากท่านยกเลกิทัวร ์เนอืงจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทังๆ ทสีายการบนิ
หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้่าย
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณดีงันี
• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง

• กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง



• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
•  ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
•  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1



หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท  ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท  ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3 ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง
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