
FUKUOKA BEPPU NAGASAKI 5D3N 

ซุปตาร ์ใบไมส้ทีอง 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตุลาคม 2562 

 

โดยสายการบนิไทยไลออ้น แอร ์(SL) 

เยอืนควิชู แดนใตแ้หง่เกาะญีปุ่่ น  

สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ ศาลเจา้ดาไซฟ ุ

เพลดิเพลนิกบัความนา่รกัสไตลย์โุรปของเมอืงยูฟอุนิ 

ชมบอ่น า้พรุอ้น หรอื บอ่นรก ความอศัจรรยท์ีธ่รรมชาตริงัสรรค ์

ชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นเทนจนิ ณ หา้งคะแนล ซติี ้หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางเมอืง 



HILIGHT!! อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้สวนสนกุ Huis Ten Bosch 

Free!! Wi-Fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

01-05 ตลุาคม 2562 21,888.- 7,900.- 15°C - 24°C  

02-06 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 15°C - 24°C  

03-07 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  

04-08 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  

05-09 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  

06-10 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 24°C  

07-11 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 24°C  

08-12 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 24°C  

09-13 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 23°C  

10-14 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 23°C  

11-15 ตลุาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

12-16 ตลุาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

13-17 ตลุาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

14-18 ตลุาคม 2562 28,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

15-19 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 12°C - 22°C  

16-20 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 22°C  

17-21 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 22°C  

18-22 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 11°C - 22°C  

19-23 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 22°C  

20-24 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 22°C  

21-25 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 21°C  

22-26 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 21°C  

23-27 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 21°C  

24-28 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 20°C  

25-29 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 20°C  

26-30 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 10°C - 20°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 
 
 
 
 



วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง   

20.30 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิไทยไลออ้น แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเชค็อนิ 

23.40/23.55น.ออกเดนิทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิไทยไลออ้น แอร  ์เที่ยวบินที ่

SL314  

สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

วนัทีส่อง สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – เมอืงยูฟุอนิ – หมูบ่า้นยูฟอุนิฟลอรร์ลั – เมอืงเปปป ุ– 

บอ่น า้ผรุอ้นขมุนรกท ัง้ 8 – เมอืงนางาซาก ิ

07.00/07.25น.เดนิทางถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุ(Daizaifu Shrine) วัดชนิโตเกา่แก่และมีชือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฟคุโุอ

กะ เป็นส ิง่ที่สถติย์ของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมีนักเรียน - นิสติ นักศกึษามากราบไหวข้อพรเพื่อ

การศกึษาไม่เวน้ในแตล่ะวันอย่าลมื อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงที ่บรเิวณหนา้วัด

ที่มีรา้นคา้กว่า 100 แห่ง นาคาสุ (Nakasu Island) และถัดไปอีกอย่างถนนคนเดินคาวาบาตะ 

(Kawabata) ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แกท่ีส่ดุของเมืองฟูกโุอกะ เดนิทางสู ่เมอืงยูฟุอนิ (Yufuin) 

เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ทีม่ีทวิทัศน์ที่สวยงามมากโดยเฉพาะชว่งฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะมีทัง้ดอกซากุระบน

ตน้ไม ้และดอกเรปซื๊ป ทีพ่ื้นดา้นล่าง พรอ้มกับแม่น ้า และภูเขา อสิระเดนิชม หมูบ่า้นยูฟุอนิฟลอร ์

รลั เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป มีกลิน่อายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ์ประจ าเมืองยูฟุอนิ บา้นอฐิที่

แสนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ อสิระใหท้่านเดนิ

เลน่และถา่ยรูปตามอัธยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั้นเดนิทางสู ่เมอืงเบปปุ (Beppu) ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะควิชเูป็นเมืองแห่ง

บ่อน ้าแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน ้าแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น ้าแร่

หลายหลากชนิด น าท่านเดนิทางสู ่บอ่น า้พุรอ้น (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน ้าพุรอ้นขุมนรกทัง้

แปด เป็นบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิข ึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตทุี่

เขม้ขน้ เชน่ ก ามะถนั แร่เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้

แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอกทีเ่ห็นกนั (เขา้ชม 2 บอ่) น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงนางาซาก ิ(Nagasaki) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมภิาคควิชู โดยมแีหล่งท่องเทีย่วที่

หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชงิศลิปวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่าส าคัญของญี่ปุ่ น จึงรับเอา

วัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวตา่งชาตติ่างๆ เชน่ ไชน่าทาวน์

เป็นตน้ 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Marine world Nagasaki or similar หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม อสิระตามอธัยาศยั ณ เมอืงนางาซาก ิหรอื อสิระเต็มวนั ณ สวนสนกุเฮาสเ์ทนบอช 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

สถานทีท่อ่งเทีย่วและแหลง่ชอ้ปป้ิงทีน่า่สนใจ ณ เมอืงนางาซาก ิ

▪ สวนสนัต ิภาพ   นางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสรา้งขึ้น เพื่ อร าล ึกถึง

เหตกุารณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ือ่ว่า Fat man เมือ่วันที ่9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ทีท่ าลายเกอืบ

ทัง้เมืองและยังฆ่าส ิง่มีชวีติไปมากกว่า 80,000 คนในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันตภิาพ

มากมาย โดยที่ดา้นหลังของสวนจะมีเสาสดี าที่เป็นตัวชีต้ าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบดิ

ปรมาณู และมีรายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย และทางตอนบนจะมพีพิธิภณัฑเ์กีย่วกบัการทิง้

ระเบดิในครัง้นัน้ดว้ย  

▪ พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิ(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดง

และรวบรวมขอ้มูลเหตุการณ์ ซากชิน้สว่นส ิง่ของต่างๆ โดยเรียงล าดับเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อน

ระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทีแห่งความหายนะ ซึง่มีหลักฐานทีถู่กวีดโีอบันทกึไว ้ภาพถ่าย

อาคารบา้นเรือนทีพ่ังยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูท้ีร่อดชวีติแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจาก

สารกัมตภาพรังส ีเป็นโรคลูคเีมีย(มะเร็งเม็ดเลอืดขาว) ทีค่่อยๆคร่าชวีติผูค้นเหล่านัน้ไปอีก

จ านวนมากพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นส ิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอันยิง่ใหญ่ ในวันทีน่างา

ซากโิดนพษิรา้ยของสารพลโูตเนียมไปเกอืบทัง้เมอืง 

▪ สวนโกลฟเวอร ์(Glover Garden) แห่งนี้ตัง้อยู่บนเนนิฝ่ังใตข้องเมอืงนางาซาก ิFormer 

Glover House (คฤหาสน์โกลฟเวอรเ์ก่า) ทีต่ัง้อยู่ภายในสวนสรา้งขึน้เป็นทีอ่ยู่อาศยัในนางา

ซากขิอง “โกลฟเวอร”์ พ่อคา้ชาวสกอตแลนดช์่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนเป็นหนึง่ในมรดกโลกดว้ย ทีน่ี่เป็นทีรู่จ้ักคุน้เคยกนัดใีนหมู่ผูค้นมากมายในฐานะทีเ่ป็น

สถานที่เพลดิเพลนิกับดอกไมแ้สนสวยท่ามกลางพื้นที่บรรยากาศสไตลต์ะวันตก โดยมี

นักทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเยอืนมากกว่า 1 ลา้นคนตอ่ปี 

▪ โบสถโ์ออุระ (Oura Cathedral) ถูกสรา้งขึน้ช่วงปลายสมัยเอโดะในปีค.ศ. 1864 เพื่อ

อุทศิใหก้ับชาวครสิต ์26 คนทีถู่กประหารชวีติโดยการตรงึกับไมก้างเขน โดยสรา้งใหโ้บสถ์

หันไปทางทศิตะวันตกซึง่เป็นทศิทีทุ่กคนเสยีชวีติ ว่ากันว่านี่เป็นโบสถค์รสิตท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

ประเทศญีปุ่่ นเลยทเีดยีว 

▪ ภเูขาอนิาสะ (Mount Inasa) มคีวามสงู 333 เมตร เทยีบเทา่กบัความสงูของโตเกยีวทาว

เวอร ์จากเชงิเขามกีระเชา้ใหนั้กทอ่งเทีย่วน่ังข ึน้ไปบนยอดเพือ่ชมววิเมอืงนางาซากจิากมุมสงู

ได ้หากมองจากกลอ้งส่องทางไกลบนยอดเขาจะเห็นเมืองนางาซากแิละท่าเรือไดอ้ย่าง

ชดัเจน ซึง่ววิยามค ่าคนืของทีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นววิกลางคนืทีส่วยทีส่ดุ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น และมี

ชือ่เรยีกว่าอกีชือ่หนึง่ว่า “ววิกลางคนื 1 ลา้นดอลลา่ร”์ 

▪ เดจมิะ (Dejima) เป็นสถานทีแ่รก ๆ ทีค่นญีปุ่่ นนกึถงึเมือ่พูดถงึนางาซาก ิเพราะนี่คอืเกาะที่

มนุษยส์รา้งขึน้ในอ่าวนางาซากติัง้แตปี่ค.ศ. 1634 เพื่อใชเ้ป็นทีพ่ักของชาวตะวันตกทีเ่ขา้มา

ตดิต่อคา้ขายกับญี่ปุ่ น ในเวลาต่อมาไดม้ีการรีโนเวทเกาะใหม่โดยเชือ่มเขา้กบัแผ่นดนิใหญ่

และท าเป็นชมุชนทีอ่นุรักษ์บา้นเรอืนแบบดัง้เดมิเอาไว ้

▪ ไชน่าทาวนน์างาซาก ิ(Nagasaki Chinatown) ที่ตัง้อยู่ในนางาซากแิห่งนี้ข ึน้ชือ่ใน

ฐานะทีเ่ป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สดุในญี่ปุ่ นคู่กับ ไชน่าทาวน์โยโกฮาม่า และไชน่า

ทาวน์โกเบ บรเิวณประตูทางเขา้ทัง้ 4 ทศิออกตกเหนือใตม้ีประตูสไตลจ์นีตัง้อยู่ สว่นภายใน

เรยีงรายไปดว้ยรา้นอาหารจนีและรา้นจ าหน่ายของฝากมากมาย 



▪ ย่านฮะมนัมาจ ิ(Hamanmachi) แหล่งชอ้ปป้ิงครบครันของ ของเมืองนางาซาก ิทั ้ง

เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง เครือ่งประดบั เครื่องใชข้องใช ้อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอีก

มากมาย ที่นี้มีรา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที่ระลกึตัง้เรียงรายกันมากกว่ารอ้ยรา้น 

นอกจากนี้ทีน่ี้ยังเป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเทศกาลโคมไฟนางาซากอิกีดว้ย 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ สวนสนุกเฮาสเ์ทนบอช เฮาสเ์ทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปารค์ที่

รูส้กึราวกับก าลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอลแลนด์หรือประเทศยุโรปอื่นๆในยุคกลาง ทั่วทั ้งบริเวณถูก

ออกแบบใหเ้ป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง ซ ึง่มีพรอ้มทัง้รา้นอาหารและโรงแรม อีกทัง้ยังเต็มไปดว้ยมุม

ถา่ยรูปสวยๆมากมาย นอกจากนี้ยังมกีารจัดอเีวนทน่์าสนใจมากมายตลอดทัง้ปี รวมถงึ Waterfall of 

Light ที่มีการประดับไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนี้ยังมีการจัดงานปาร์ตี้เตน้ร าสวมหนา้กาก 

Masquerade Party ใหทุ้กคนไดร้่วมสนุกกัน และยังมี Henn-na Hotel โรงแรมทีพ่นักงานเป็น

หุ่นยนตอ์ยู่ภายในบรเิวณสวนสนุกอกีดว้ย (หากสนใจสามารถตดิตอ่สอบถามไกดไ์ด)้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  Marine world Nagasaki or similar หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซากะ -  ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ– โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต – ฟูกุโอกะ – ซากปราสาทฟูกโุอ

กะ – ดวิตีฟ้ร ี- หา้งคาแนลซติี ้

จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงซากะ จังหวัดเล็กๆบนเกาะควิชูที่มีชื่อเสยีงในเรื่องของเครื่องปั้นดนิเผา 

เดนิทางสู ่ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกาย

ชนิโต ประจ าตระกูลนาเบะชมิะ ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของ

เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนต่างนยิมไปสกัการะขอพรเกีย่วกบัการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธุรกจิ 

และความปลอดภัย น าท่านเดนิทางสู ่โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็น

พืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกว่า 150 รา้นเชน่ 

Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite 



และอื่นๆอีกมากมายมาทีน่ี่สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู ่เมอืงฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญ่

เป็นอันดับ 8 ของประเทศญีปุ่่ นดว้ย ฟูกุโอกะเป็นเมืองทา่ทีส่ าคญัของญี่ปุ่ นมานานหลายรอ้ยปี ซาก

ปราสาทฟูกโุอกะ (Fukuoka Castle Ruin) ซากปราสาทนี้สรา้งขึน้ในสมัยเอโดะ (Edo) และเคย

เป็นปราสาททีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาคควิช ูปัจจุบันเหลอืเพยีงซากของก าแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ 

อยู่ภายในสวนสาธารณะทีม่ีทีส่ าหรับเดนิเล่น โดยจะมีลานชมววิทีส่ามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะได ้

ดว้ย น าท่านสู ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม 

ต่างๆ ตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่หา้งคาแนลซติี ้(Canal City)  เป็นศูนย์การคา้และความบันเทงิ

ขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น เมืองที่อยู่ ในเมือง 

ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และ

คลองทีไ่หลผ่านกลางศนูยก์ลางคา้ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ณ หา้งคาแนลซติี ้

ทีพ่กั  Hotel Plaza new Kurume หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  สนามบนิฟกูโุอกะ – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้บนบสั ระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ (4)  

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

07.50/07.55/08.25 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL315  

สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

11.55/12.00/12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มกบัความ 

ประทบัใจมริูล้มื 

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

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท 
 

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ท ีร่ออยู ่

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 



➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

➢ กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่น

ไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ

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

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

➢ กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสั่มภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

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

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


