
 
 
 

FUKUOKA BEPPU PREMIUM (5D3N) 
FUK10 Fukuoka Sakura Amazing Premium 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

TG648 BKK(กรุงเทพ) – FUK(ฟุกุโอกะ) 01.00-08.10 
TG649 FUK(ฟุกุโอกะ) - BKK(กรุงเทพ) 11.40-15.40 

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



 
 
 

วันที่ 1 

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  (-/-/-)       
22.00  คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าท่ี 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C 

เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ

จับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

 
 

วันที่ 2 
สนามบิน ฟุกุโอกะ – ตลาดเช้าโยบูโกะ – ปราสาทคาระซึ – คางามิยาม่า   (-/L/D) 
01.00  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 

TG648 ** เท่ียวบินนี้ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

08.10  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าโยบูโกะ (Yobuko Morning Market) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของท่าเรือโยบูโกะ

(Yobuko port) ท่ีตลาดแห่งนี้นั้นถือเป็นหนึ่งในตลาดเช้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น อีกท้ังยังเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีมา

นานเป็นร้อยปี ตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นต้ังแต่สมัยไทโช แม้ว่าอะไรๆจะเปล่ียนไปตามยุคสมัยไปอยู่บ้าง แต่บรรยากาศการค้า

ขายของตลาดนี้ก็ยังคงมีสีสันและเต็มไปด้วยความคึกคักยามเช้า โดยตัวตลาดเองจะมียาวประมาณ 200 เมตร เต็มไป

ด้วยแผงขายอาหารทะเลสดๆ อาหารแปรรูป ผัก และดอกไม้ให้เลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว 



 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทคาระซึ (Karatsu Castle) ต้ังอยู่ท่ีเมืองซากะ(Saga) ปราสาทแห่งนี้ต้ังอยู่ใกล้ๆกับ

อ่าวคาระซึ(Karatsu Bay)  ท้าให้นอกจากเราจะได้ชมสถาปัตยกรรมงามๆของปราสาทแล้ว ท่ีนี่ยังเป็นอีกจุดท่ีสามารถ

ชมวิวอ่าวคาระซึไปจนถึงวิวทิวทัศน์ของเมืองซากะได้สวยมากๆ ยิ่งช่วงฤดูใบไม้ผลิก็สามารถชมดอกซากุระได้ แถมช่วง

เดือนเมษายน-พฤษภาคมก็จะพบกับความสวยงามของซุ้มดอกวิสทีเรียสีม่วงได้อีกด้วย ตัวปราสาทเองก็มีความน่าสนใจ

มากๆเพราะมีอายุประมาณ 400 กว่าปีแล้ว โดยถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเลยเนี่ยราวๆสมัยเอะโดะ หลังจากนั้นสร้างขึ้นใหม่

ในปี 1966 โดยยึดตามแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเดิมท้ังหมด ฉะนั้นวางใจได้ว่าตัวปราสาทท่ีเราเห็นกันกันอยู่ใน

ปัจจุบันก็เหมือนๆกับสมัยก่อนแน่นอน โดยปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาชมได้ ภายในปราสาทมีท้ังหมด 5 

ช้ัน มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของปราสาท ข้าวของต่างๆในอดีต และงานศิลปะต่างๆอีกมากมาย  

 

เดินทางสู่ ภูเขาคากามิ (Kagami Yama) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเล่ืองช่ือของเกาะซากะ มีความอุดมสมบูรณ์

ของป่าไม้ และยังเป็นจุดชมวิวสุดปัง เราสามารถชมความงามของสถานท่ีช่ือดังต่างๆ ของเมืองนิจิโนะมัตสึบาระ และ



 
 
 

อ่าวคารัตสึ รวมไปวิวของเกาะรอบๆ นอกจากนี้ คากามิยามะยังมีต้านานมากมาย และยังเป็นภูเขาท่ีถูกกล่าวถึงในบท

กวีของมันโยะชู ช่ือของภูเขานี้เช่ือว่ามาจากการท่ีจินกูโคโกขึ้นไปบนยอดเขาและพบกระจก (คากามิแปลว่ากระจก)   

 

 ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พักที่          KARATSU ROYAL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3  
โทซุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – หมู่บ้านยุฟุอิน – ทะเลสาบคิริน – เบปปุ –  

บ่อนรกจิโคคุดาน ิ    (B/-/D)                                                     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน้าท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนเนมท่ี โทซุพรีเม่ียมเอ้าท์เล็ท (Tosu Premium Outlet)   เป็นพื้นท่ีช้อปปิ้งเอ้าท์

เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ช้ันน้าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, 

Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปปิ้งได้ครบท้ัง

ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส้าอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมช่ันส่วนลด

มากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 น้าท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีช่ือเสียง อีกอย่างในเรื่อง

ของน้้าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแห่งนี้ท่ีเป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีงดงามอีกแห่งหนึ่งของ



 
 
 

หมู่บ้านยูฟูอิน อีกท้ังยังมีร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของท่ีระลึก Handmade น่ารักๆ มากมายและยังมี

ขนมขึ้นช่ืออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดข   นมปังทอด) 

  

      

น้าท่านชม ทะเลสาบคินริน  (Kinrin Lake)  เป็นทะเลสาบเล็กๆในเมืองยูฟุอิน ห่างจากสถานี 

รถไฟประมาณ 25 นาที น้้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากน้้าพุร้อนท้าให้น้้าในสระอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในตอนเช้า

บริเวณผิวน้้าจะมีไอน้้าลอยขึ้นมา เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบท่ีสวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปล่ียนสีและฤดูหนาว 

 

เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ต้ังอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้้าแร่ท่ีเป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมือง

ท่ีมีรีสอร์ทน้้าแร่มากท่ีสุดนักท่องเท่ียวสามารถลองแช่น้้าแร่หลายหลากชนิดได้ 



 
 
 

น้าท่านชม บ่อนรกจิโงคุดานิ (Jigoku Meguri Beppu) ท่ีเบปปุ(Beppu)แหล่งออนเซนท่ีมีช่ือเสียงล้าดับต้นๆของ
ญี่ปุ่น เรียกได้ว่าถ้ามาเบปปุแล้วไม่มาล่ะก็เหมือนมาไม่ถึงเลยทีเดียว เนื่องจากนับเป็นหนึ่งในจุดท่องเท่ียวหลักของเมือง
เบบปุโดยหลักๆแล้วนั้นบ่อนรก จิโกกุมีอยู่ด้วยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ ่ อก็จะมีเอกลักษณ์ความพิเศษแตกต่างกันไป 

 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที่ HOTEL & RESORT BEPPUWAN หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่4  
ยูมิจิ โคคุ – คุรุเมะ – เก็บสตรอเบอร่ี – ฟุกุโอกะ – สวนไมซุรุ – ช้อปป้ิงย่านเท็นจิน                      

(B/L/-) 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 
 
 

น้าท่านชม บ่อทะเลนรก ยูมิจิโคคุ (Umijigoku) บ่อน้้าสีฟ้าสดใส เนื่องจากมีไอรอนซัลเฟตผสมอยู่มาก ถูกยกให้เป็น

แหล่งทิวทัศน์แห่งชาติ ในปี 2009 ถึงแม้ว่าสีจะดูเย็นสดช่ืน แต่อุณหภูมิภายในบ่อนั้นสูงถึง 98 องศาเซลเซียสเลย

ทีเดียว  

น้าท่านเดินทางสู่เมือง คุระเมะ เป็นเมืองท่ีมีซากโบราณ และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้พักผ่อนหย่อนใจมากมาย  

น้าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี ท่ีฟุกุโอกะถือเป็นสตรอเบอร์รี่ท่ีขึ้นช่ืออีกแห่งหนึ่ง ลูกใหญ่ สีแดงสด รสชาติหวาน

อร่อย ท่ีส้าคัญสายพันธุ์นี้มีการเพาะปลูกเฉพาะท่ีฟุกุโอกะเท่าน้น  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ท่ีแม้

จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกล่ินอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ 



 
 
 

น้าท่านชมซากุระท่ี สวนไมซุรุ ถูกสร้างขึ้นในพื้นท่ีโดยรอบของซากฐานปราสาทฟุกุโอะกะ (Fukuoka castle) เป็นอีก

หนึ่งจุดชมดอกซากุระและดอกไม้นานาชนิดท่ีงดงามไม่แพ้ท่ีใดในญี่ปุ่น อีกท้ังภายในสวนยังมีพื้นท่ีกว้างพอส้าหรับการ

วิ่งจ๊อกกิ้ง รวมถึงมีอุปกรณ์ออกก้าลังกายไว้ดึงดูดคนรักสุขภาพอีกด้วย เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ สวนแห่งนี้จะกลายเป็น

สวนสีชมพูจากการเบ่งบานของดอกซากุระ ผสมผสานกับกล่ินอายวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดเป็นบรรยากาศสุดพิเศษท่ีหา

จากท่ีอื่นไม่ได้ “สวนไมซุรุ” จึงเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ีขาด

ไม่ได้ของคนในท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่โดยรอบ (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 

ท้ังนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

  

 น้าท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องส้าอางค์  

 โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ 

 อิสระให้ท่านช้อปป้ิงท่ีย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน (Tenjin) ส้าหรับสายช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลย

ทีเดียว เนื่องจากย่านนี้มีให้เลือกเดินช๊อปชิมชิลกันแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ท่ีเรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝ่ังถนน 

ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ต้ังแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า 

เส้ือผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องส้าอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย 

ค่่า อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการท่องเทียว 

พักที่ HOTEL TOEI , FUKUOKA หรือเทียบเท่า  

  



 
 
 

วันที่ 5 

สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ    (B/-/-) 
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

       ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญ่ีปุ่น 

11.40        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

โดยสายการบิน THAIAIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG649  ** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

15.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 
*********************************************************************************** 

 
** หากลูกค้าท่านใดที่จ่าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุก

คร้ังก่อนท่าการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมี

ไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ต๋ัว

เคร่ืองบิน

อัตรา  

ท่านละ 

เดือน มีนาคม 2563 

24-28 มี.ค. 63 38,999 38,999 37,999 7,500 19,900 

เดือน เมษายน 2563 

5-9 เม.ย. 63 40,999 40,999 39,999 7,500 19,900 
 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า 

ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม



 
 
 

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบนิ 

ในวันเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นก่อนออกเดินทางที่สนามบนิ ** 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่จ่าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดย

สามารถพ่านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อคร้ัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
** ประกาศส่าคัญจากสายการบิน กรณีลูกค้าผู้เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท่าให้ลูกค้าต้องถูกส่ง

ตัวกลับประเทศไทย ในส่วนนี้อาจจ่าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เที่ยวบินขากลับ รวมถึง

ค่าบริการอื่นๆ รวมไปถึงค่าปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพิ่ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ลูกค้าผู้เดินทางจ่าเป็นต้องเปน็

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนีเ้องทั้งหมด ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและ

ค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ

ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้่าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้่าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนช้ิน แต่

ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท้าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมือง

ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 



 
 
 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวัน

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน้้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ่น 

อนุญาตใหท่้านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเท่ียว ไม่จ้าเป็นต้องยื่น

ขอวีซ่า โดยสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช่าระเงิน 

 กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ่าท่านละ 15,000 บาท และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 

หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจอง

เข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่ง

ราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไม่

สามารถหาคนมาแทนได้ 



 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช้าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช้าระแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช้าระมาแล้วท้ังหมดท้ังนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น 
การส้ารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวี

ซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย 

กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 

เงื่อนไขส่าคัญอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต้่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต้่ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุก

ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก

ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

 กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง

กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพ

ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น ส่ิงส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน

เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   



 
 
 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากช้าระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน

อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ

ส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณี

พิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพัก

เด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีท่ีจ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ท้ังหมดแล้ว 



 
 
 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพื่อ

ยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) 

ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้

นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้า

ให้ห้องพักแบบห้องพักเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งท้ังส้ิน 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง 

, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านต้องการ  



 
 
 

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช่าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


