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 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ทีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

 2 สนามบินฟุกุโอะกะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมอืงเบป็ปุ – อบทรายริมทะเล 
00.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิน โดยสายการบิน

ไทยแอรเ์วย ์(TG)  เทียวบินท ีTG648 (00:50-08.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5ชม.

10นาท ี

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญีปุ่ น (เวลาทอ้งถินเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชวัโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล (Yufuin Floral 

Village) ตงัอยู่ทีเมืองยูฟุอิน(Yufuin) ในจังหวัดโออิตะ(Oita) เป็นแหล่งท่องเทียวทีโดดเด่นมาก ๆ 

แห่งหนึง สถานทีแห่งนีขึนชือว่าเป็นอีกหนึงแลนดม์ารก์ของเมืองยูฟอุินทีนักท่องเทียวตอ้งมาเช็คอิน 

หมู่บา้นยฟูอิุนฟลอรลัแห่งนเีป็นหมู่บา้นจาํลองสไตลย์ุโรป มีกลินอายยโุรปโบราณ กอ้นอิฐ และ บา้น

ทแีสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสาํหรบั

เดินพักผ่อนหย่อนใจ แถมจุดถ่ายรูปสวย ๆ อีกมากมาย นอกจากนียังมีรา้นอาหารบรรยากาศดี ๆ 
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และรา้นขายของทีระลึกทีทาํมือทาํใหม้ีความไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทงัญีปุ่ น

และต่างประเทศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัจากนนั นาํท่านเดินทางสู ่เมืองเบปปุ(Beppu) แหล่งออนเซ็นชือดงัแห่งเกาะคิวช ูเป็นเมืองเล็ก 

ๆ ทีสามารถสรา้งความสขุใหผู้ค้นหลากหลายวัย ตงัอยู่บนชายฝังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็น

เมืองแห่งบ่อนาํแร่ทีเป็นบ่อโคลน นาํท่านเทียวชม บ่อนรกหรือจิโกกุ ทีเมืองเบปปุ(Beppu) เป็น

แหล่งออนเซนทีมีชือเสียงลาํดบัตน้ ๆ ของประเทศญีปุ่ น เพราะหากเดินทางมาเมืองเบปปแุลว้ไม่มา
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เทียวถือว่ามาไม่ถึง บ่อนรกจิโกกุมีอยู่ดว้ยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อลว้นแต่มีเอกลักษณ์ความพิเศษ

แตกต่างกนั 

นาํทุกท่าน อบทรายริมทะเล ทรายรอ้นควนักรุ่นพรอ้มชมคลืนอย่างเพลิดเพลินเป็นความสขุทีหา

ไม่ไดง่้าย ๆ แถมยงัดีต่อสขุภาพอีก ทรายทีบ่อทรายรอ้นชายหาดเบปป ุไดร้บัความรอ้นจากนาํรอ้นที

มีโซเดียมไฮโดรเจนคารบ์อนเนตเขม้ขน้  ซงึสามารถช่วยลดตน้เหตปัุญหาสขุภาพต่าง ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พักท ีBeppu Suginoi Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่า 

**พิเศษ ใหท้่านไดผ่้อนคลายความเหนือยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการแชอ่อนเซ็นแบบญีปุ่ นในทพีกั** 
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 3 ทาคาชโิฮ – ทา่เรือเฟอรรี์คุมาโมโต้ – สวนโกลเวอร ์– อุเรชิโนะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ ทีมีแม่นาํโดคาเสะกดัเซาะจากเขาอาโสะ หุบเขาทีมีความชัน

เรียกว่า คอลัมน่าจอยท ์มีความสูงสุดถึง 100 เมตร ในหุบเขานีมีความยาวถึง 20 กิโลเมตร เป็น

อนุสาวรียจ์ากธรรมชาติและนาํตกทีเหมือนเสน้ดา้ยทีเรียกว่า นําตกมานาอิ เป็นทีไดร้บัความนิยม

มาก นาํตกทามาทาเระตงัอยู่ทีทางเขา้ของหุบเขา สิงทีตงัอยู่ควบคู่กันไปกับทางเดินทียาวถึง 1.8 

กิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเฟอร์รีคุมาโมโต้ เพือข้ามไปยังฝังนางาซากิ โดยในระหว่างการ

ล่องเรือ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารนกนอ้ยทีบินตามเรือเพือกินอาหาร เมอืเดินทางถึงฝัง 

นางาซากิ นาํท่านชม สวนโกลเวอร ์อดีตเป็นสถานทีตงัถินฐานของชาวต่างชาติในอาํเภอเมือง ของ

จังหวัดนางาซากิ เราจะนาํคุณยอ้นเวลากลับไปในช่วงเวลาทีธุรกิจของชาวต่างชาติในนางาซากิ

เจรญิรุง่เรือง ความมงัคงัของพวกเขายงัแสดงออกมาในรูปการตกแต่งทงัภายในและภายนอกของตัว

บา้น บางส่วนของบา้นสไตลต์ะวนัตกในโกลฟเวอรเ์ป็นบา้นสไตลโ์คโลเนียล  ชนั ในขณะทีบา้นคน

อืนเป็นบังกะโลชันเดียว บ้านโกลฟเวอร์เป็นวิลล่าชันเดียวตังอยู่ในสวน แสดงให้เห็นถึงการ
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ผสมผสานทีน่าสนใจของรูปแบบตะวันตกและญีปุ่ น ทงัหนา้ต่างฝรงัเศส, ระเบียงพืนหินทีเหมือน

อิตาลีและปล่องไฟองักฤษขณะเดียวกนัหลงัคามีลกัษณะเป็นแบบดงัเดิมของญีปุ่ น 

หลงัจากนัน นาํท่านเดินทางสู่ "อุเรชิโนะออนเซ็น" ในจังหวัดซากะ ประเทศญีปุ่ น เป็นนาํพุรอ้น

ออนเซ็นทีมีประวติัยาวนานถึง  ปี ในเมืองนาํพรุอ้นแห่งน ีบ่อแช่นาํรอ้นทกี่อตงัมายาวนานนนัก็

อยู่ติดกนัอย่างเรียงราย ทาํใหค้ณุรูส้กึถึงบรรยากาศและประวติัศาสตรไ์ดเ้ลย ในสมยัเอโดะ สถานท ี

แห่งนีรุ่งเรืองในฐานะเมืองทีพกัระหว่างทางของถนนระหว่างเมืองสายนางาซากิไคโด นอกจากนียัง

โด่งดงัในฐานะ "บ่อนําร้อนผิวสวย" เพราะเมือแช่ในนาํรอ้นของอุเรชิโนะออนเซ็น ผิวจะเรียบเนียน

ขนึนนัเอง 

เย็น  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

พักท ีWatana Besso Ureshino Onsen Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่า 
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 4 Huis Ten Bosch – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – Tosu Premium Outlet – เทน็จิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ Huis Ten Bosch สวนสนกุทยีงิใหญ่ทีสดุในคิวชู แมจ้ะอยู่ในญีปุ่ นแต่ใหค้วามรูส้ึก

เหมือนกบัเราท่องเทียวอยู่ในประเทศฮอลแลนดใ์นยุคกลาง ทวัทงัสถานทีแห่งนีถูกออกแบบใหเ้ป็น

เมืองเล็ก ๆ เมืองหนึง ซึงประกอบไปดว้ยรา้นอาหารและโรงแรม ยังเต็มไปดว้ยมุมถ่ายรูปสวย ๆ 



 

 

KJP160611-TG  BEWITCHING Fukuoka Beppu Kitakyushu By TG6D4N 

มากมาย นอกจากนียังมีการจัดอีเวนตน์่าสนใจมากมายตลอดปี ยังมี Waterfall of Light ทีมีการ

ประดบัไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนยีงัมีการจดังานปารตี์เตน้ราํสวนหนา้กาก “Masquerade Party” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ นันถูกสรา้งขึนเมือประมาณปี ค.ศ. 1688 ซึง

เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธ นิกายชินโต ศาลเจา้แห่งนใีหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจาก ศาลเจา้ฟูชิมิ อินา

ริ และ ศาลเจ้าคะซะม่า อินาริ (ตามลาํดับ) ศาลเจา้แห่งนีเป็นศาลเจ้าประจาํตระกูลนาเบะชิมะ 

ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ จึงถกูเรียกว่าเป็นศาลเจา้ทมีีความสาํคญัของเมืองและมีชอืเสียง

โด่งดงัมาก ๆ แห่งหนงึในระดบัภูมิภาค 

นาํท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมียมเอ้าทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlet) ตงัอยู่ทีเมืองซากะ เรียกไดว้่า

เป็นแหล่งชอ้ปปิงเอาทเ์ล็ตครบวงจรทียิงใหญ่ อีกแห่งนึงของคิวชู ให้ทุกท่านชอ้ปปิงกันได้อย่าง

สะดวกสบาย โดยเอา้ทเ์ล็ตแห่งนมีีสินคา้จะมีใหเ้ลือกหลากหลาย ตงัแต่ระดบัพรีเมียมจนไปถึงทวั ๆ 

ไป ซึงจะมีรา้นคา้ของแบรนดช์นันาํและแบรนดท์อ้งถินมากกว่า  รา้น ใหเ้ลือกชอ้ปกนัแบบจุใจ 

พรอ้มโปรโมชันเด่น ๆ ตลอดทงัปี มีครบทังผูห้ญิง ผูช้ายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เครืองสาํอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, 

New Balance, Samsonite และอนืๆ อกีมากมาย   

เย็น  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 
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พักที Best Western Plus Fukuoka Tenjin-minami หรือระดับเทียบเท่า ทีพกัใกลย้่านชอ้ปปิง

(2 คนื) 
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 5 คิตะคิวชู – ศาลเจ้าโมโนโตสุมิ อินาริ - ช็อปปิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองทีตงัอยู่ทางเหนือสุดของทงัจงัหวัดฟุกุโอ

กะและภูมิภาคคิวชู ทิศเหนือติดกับทะเลญีปุ่ น ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลเซโตะใน ซงึถือเป็นประตสูู่

คิวชู เมืองแห่งนีมีสมบัติทางวัฒนธรรมเก่าแก่มากมายทีเดินทางผ่านกาลเวลามาพรอ้ม ๆ กับ

ประวัติศาสตร ์มีอาคารโรงหล่อโลหะเก่ายาฮาตะเซเทตสึโชะ และอาคารทีเกียวขอ้งกนัรวม  แห่งที

ไดร้บัการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในนามของมรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมในยุคเมจิ

ของญีปุ่ น บริษัทผลิตสุขภัณฑแ์ละสายชาํระอัตโนมัติอย่าง Toto และบริษัทผลิตหุ่นยนตส์าํหรับ

อุตสาหกรรมทีมีส่วนแบ่งในตลาดเป็นอันดับ  ของโลกอย่าง Yaskawa Electric Corporation ก็มี

สาํนกังานใหญ่อยู่ในคิตะคิวช ู



 

 

KJP160611-TG  BEWITCHING Fukuoka Beppu Kitakyushu By TG6D4N 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ มีชือเสียงในเรืองเสาโทริอิสีแดง ศาลเจา้แห่งนีเป็น

ศาลเจา้หันหนา้เขา้หาทะเลญีปุ่ น ศาลเจา้แห่งนีเป็นทีประทบัของดวงวิญญาณศกัดิสิทธิทีแยกออก

จากศาลเจา้ไทโคดานิ ในจงัหวดัชิมาเนะ จุดเด่นของศาลเจา้แห่งนจีะเป็นเสาโทรอิิ 123 ตน้ ทตีงัเรียง

รายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร เชือกนัว่าศาลเจ้าแห่งนีนักท่องเทยีวนิยมมาขอเนือคู่และการ

มีบุตร 

นาํทุกท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองฟุกุโอกะ เพือชอ้ปปิงย่านการคา้ทีมีชือเสียง เท็นจิน (Tenjin) 

เพลิดเพลินกบัการซือของทีมีใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น เครืองใชไ้ฟฟ้า เสือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และ 

เครอืงสาํอาง ฯลฯ 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

พักที Best Western Plus Fukuoka Tenjin-minami หรือระดับเทียบเท่า ทีพกัใกลย้่านชอ้ปปิง

(2 คนื) 

 

 6 ฟุกุโอะกะ – สนามบนินานาชาติฟุกุโอะกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ เพือตรวจเช็คเอกสารการ

เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.35 น. ออกเดินทางจากเมืองฟกุโุอะกะ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เทียวบินที TG649  

ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5ชม.20นาที 

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดียว 

ศกุร ์- พธุ 19 – 24 พฤษภาคม 66 55,999.- 55,999.- 15,900.- 

ศกุร ์- พธุ 02 – 07 มิถนุายน 66 55,999.- 55,999.- 15,900.- 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงอืนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงอืนไขแลว้และไม่สามารถเปลียนแปลงเงอืนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเนอืงมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทงันีจะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนืองมาจากได้รับทราบเงอืนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ีทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตัวเครืองบินไว้อย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทเีกิดขึนในส่วนของตวัเครืองบินทไีม่เกียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

**ราคานีเป็นราคาทัวรต์งัแต ่  ท่านขึนไป รบัไม่เกิน 20 ท่าน** 

**สาํหรบัท่านทพีกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทรีะบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารทีระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งทรีะบุตามรายการ   

6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ ,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจาํตัวหรือโรครา้ยแรงทีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอืนๆ 

เป็นไปตามเงอืนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงอืนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

8. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
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9. ค่านาํหนกักระเป๋า (นาํหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ไีม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ นสาํหรบัชาวต่างชาติ ทีไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น 

3. ค่าภาษีนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บเพมิ หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 

4. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพมิ 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอนืๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

6. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทีสายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

7. ค่าทิปคนขบัรถในญีปุ่ น 1,000 เยน / ทา่น / วัน  

8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึนอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากทที่านส่งเอกสารการจองภายใน  วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  

2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบิน มิฉะนนั

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทีนงัใหล้กูคา้ท่านอนืทีรออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั โดยไม่มีเงอืนไข 

3) เมือท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนีแลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเดินทาง ทีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทนีงัภายใน  วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษิัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าที 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายทเีกิดขึน 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรมี์

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 
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เงอืนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ

บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขันตาํของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีกาํหนดให้มีผู้

เดินทาง ขันตาํ  ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทัวร ์หรือ 

เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง

เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน ดังนนั กรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํให้กรุ๊ปมีค่าใชจ่้ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหเ้ลือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลียนแปลงจํานวนผู ้เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายทีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยทีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทงันีทงันนัใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของบรษิัทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลกิการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงนิ 100% ของคา่ทวัรท์จี่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ่้ายทเีกิดขึน

จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ทีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า

เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลียนชือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย  

วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง ทงัหมดทงันีขึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง

และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษ 
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7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังที

เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

หมายเหตุสาํคัญเพมิเติม  

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิทจีะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณ์

ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได ้

ทงันีทางบริษัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวัน

เดินทาง 

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทงัใน

กรณีทที่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ หรือ เนืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีทพีาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้

ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนอืงจากทางบริษัทไดม้ีการชาํระค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางทงัหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีททีางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมอื ซงึ

เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบริการนนัๆ เนืองจากค่าใชจ่้ายทุก

อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ีตงัครรภ,์ เด็กอายุตาํกว่า 2 ขวบ, ผูท้ี

นังวิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพือสอบถามและหาขอ้สรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  
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10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงนิคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑที์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบรษิัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านนั 

ตัวเครอืงบินและทนัีงบนเครอืง 

1. ตวัเครืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทนีงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ่้ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตัวเครืองบินไปแลว้ (กรณีตัว Refund) ผู ้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กับแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัทีนงับนเครอืงบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซงึทางบริษัทไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิทัไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้นีงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตวัเองกรุณาแจง้บริษัทเพอืขอคาํยืนยนัว่าทวัร ์

นนัสามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนนัทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทเีกิดขึน  

7. ทนีงั Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึนกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทใีชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตวัท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนาํหนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 

10. ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย  วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนับรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

โรงแรมทพีัก 
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1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต้องไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครงั หลังจากไดส้าํรองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุใน

โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูส้บู

บุหร ี/ ปลอดบุหรีได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพักขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  

4. เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท

จะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชนั  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ  ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ  เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก  ห้อง คือ  ห้องพักคู่ และ  ห้องพักเดียว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ่้าย ขึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิด

ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

สาํหรับผู้เดินทางทถีือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศญีปุ่ น อนุญาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ  วนั 

 

** เมอืทา่นชาํระเงินค่าทวัรใ์หก้ับทางบริษัทฯ แลว้ ** 

** จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงอืนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 
 
 


