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 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวก 

 2 สนามบินฟุกุโอะกะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบ็ปปุ – อบทรายริมทะเล 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน โดยสายการบิน

ไทยแอร์เวย์ (TG)  เท่ียวบินท่ี TG648 (00:50-08.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5ชม.
10นาที 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านยูฟุอินฟลอรัล (Yufuin Floral 

Village) ตัง้อยู่ท่ีเมืองยูฟุอิน(Yufuin) ในจังหวัดโออิตะ(Oita) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นมาก ๆ 
แห่งหน่ึง สถานท่ีแห่งนีข้ึน้ชื่อว่าเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์กของเมืองยูฟุอินท่ีนกัท่องเท่ียวต้องมาเช็คอิน 
หมู่บ้านยฟูุอินฟลอรัลแห่งนีเ้ป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยโุรป มีกล่ินอายยโุรปโบราณ ก้อนอิฐ และ บ้าน
ท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด เหมาะส าหรับ
เดินพักผ่อนหย่อนใจ แถมจุดถ่ายรูปสวย ๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีร้านอาหารบรรยากาศดี ๆ 

และร้านขายของท่ีระลึกท่ีท ามือท าให้มีความไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทัง้ญ่ีปุ่ น
และต่างประเทศ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ(Beppu) แหล่งออนเซ็นชื่อดงัแห่งเกาะคิวช ูเป็นเมืองเล็ก 
ๆ ท่ีสามารถสร้างความสขุให้ผู้คนหลากหลายวยั ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชเูป็น

เมืองแห่งบ่อน า้แร่ท่ีเป็นบ่อโคลน น าท่านเท่ียวชม บ่อนรกหรือจิโกกุ ท่ีเมืองเบปปุ(Beppu) เป็น
แหล่งออนเซนท่ีมีชื่อเสียงล าดบัต้น ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะหากเดินทางมาเมืองเบปปุแล้วไม่มา
เท่ียวถือว่ามาไม่ถึง บ่อนรกจิโกกุมีอยู่ด้วยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อล้วนแต่มีเอกลักษณ์ความพิเศษ
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แตกต่างกันน าทุกท่าน อบทรายริมทะเล ทรายร้อนควันกรุ่นพร้อมชมคล่ืนอย่างเพลิดเพลินเป็น
ความสขุท่ีหาไม่ได้ง่าย ๆ แถมยงัดีต่อสขุภาพอีก ทรายที่บ่อทรายร้อนชายหาดเบปป ุได้รับความร้อน
จากน า้ร้อนท่ีมีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนเนตเข้มข้น  ซึ่งสามารถช่วยลดต้นเหตปัุญหาสขุภาพต่าง ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
พักที่ Beppu Suginoi Hotel หรือ ระดับเทียบเท่า 

**พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหน่ือยล้าจากการเดินทาง ด้วยการแช่ออนเซ็นแบบญ่ีปุ่ นในท่ีพกั** 
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 3 ทาคาชิโฮ – ท่าเรือเฟอร์ร่ีคุมาโมโต้ – สวนโกลเวอร์ – อุเรชิโนะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ ท่ีมีแม่น า้โดคาเสะกดัเซาะจากเขาอาโสะ หุบเขาท่ีมีความชนั
เรียกว่า คอลัมน่าจอยท์ มีความสูงสุดถึง 100 เมตร ในหุบเขานีม้ีความยาวถึง 20 กิโลเมตร เป็น
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อนุสาวรีย์จากธรรมชาติและน า้ตกท่ีเหมือนเส้นด้ายท่ีเรียกว่า น า้ตกมานาอิ เป็นท่ีได้รับความนิยม
มาก น า้ตกทามาทาเระตัง้อยู่ท่ีทางเข้าของหุบเขา ส่ิงท่ีตัง้อยู่ควบคู่กันไปกับทางเดินท่ียาวถึง  1.8 
กิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเฟอร์ร่ีคุมาโมโต้ เพื่อข้ามไปยังฝ่ังนางาซากิ โดยในระหว่างการ
ล่องเรือ ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัการให้อาหารนกน้อยท่ีบินตามเรือเพื่อกินอาหาร เมื่อเดินทางถึงฝ่ัง 
นางาซากิ น าท่านชม สวนโกลเวอร์ อดีตเป็นสถานท่ีตัง้ถิ่นฐานของชาวต่างชาติในอ าเภอเมือง ของ
จังหวัดนางาซากิ เราจะน าคุณย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาท่ีธุรกิจของชาวต่างชาติในนางาซากิ

เจริญรุ่งเรือง ความมัง่คัง่ของพวกเขายงัแสดงออกมาในรูปการตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกของตัว
บ้าน บางส่วนของบ้านสไตล์ตะวันตกในโกลฟเวอร์เป็นบ้านสไตล์โคโลเนียล 2 ชัน้ ในขณะท่ีบ้านคน
อื่นเป็นบังกะโลชัน้เดียว บ้านโกลฟเวอร์เป็นวิลล่าชัน้เดียวตัง้อยู่ในสวน แสดงให้เห็นถึงการ
ผสมผสานท่ีน่าสนใจของรูปแบบตะวันตกและญ่ีปุ่ น ทัง้หน้าต่างฝรั่งเศส, ระเบียงพืน้หินท่ีเหมือน
อิตาลีและปล่องไฟองักฤษขณะเดียวกนัหลงัคามีลกัษณะเป็นแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
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หลังจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ "อุเรชิโนะออนเซ็น" ในจังหวัดซากะ ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นน า้พุร้อน
ออนเซ็นท่ีมีประวติัยาวนานถึง 1300 ปี ในเมืองน า้พรุ้อนแห่งนี ้บ่อแช่น า้ร้อนท่ีก่อตัง้มายาวนานนัน้ก็
อยู่ติดกนัอย่างเรียงราย ท าให้คณุรู้สึกถึงบรรยากาศและประวติัศาสตร์ได้เลย ในสมยัเอโดะ สถานท่ี 
แห่งนีรุ่้งเรืองในฐานะเมืองท่ีพักระหว่างทางของถนนระหว่างเมืองสายนางาซากิไคโด นอกจากนีย้งั
โด่งดงัในฐานะ "บ่อน า้ร้อนผิวสวย" เพราะเมื่อแช่ในน า้ร้อนของอเุรชิโนะออนเซ็น ผิวจะเรียบเนียน
ขึน้นัน่เอง 

เย็น  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Watana Besso Ureshino Onsen Hotel หรือ ระดับเทียบเท่า 
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 4 Huis Ten Bosch – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – Tosu Premium Outlet – เท็นจิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Huis Ten Bosch สวนสนกุท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในคิวช ูแม้จะอยู่ในญ่ีปุ่ นแต่ให้ความรู้สึก
เหมือนกับเราท่องเท่ียวอยู่ในประเทศฮอลแลนด์ในยุคกลาง ทั่วทัง้สถานท่ีแห่งนีถู้กออกแบบให้เป็น
เมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึง ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารและโรงแรม ยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวย ๆ 
มากมาย นอกจากนีย้ังมีการจัดอีเวนต์น่าสนใจมากมายตลอดปี ยังมี Waterfall of Light ท่ีมีการ
ประดบัไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนีย้งัมีการจดังานปาร์ตีเ้ต้นร าสวนหน้ากาก “Masquerade Party” 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ นัน้ถูกสร้างขึน้เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1688 ซึ่ง
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เป็นศาลเจ้าของศาสนาพทุธ นิกายชินโต ศาลเจ้าแห่งนีใ้หญ่เป็นอนัดบั 3 รองจาก ศาลเจ้าฟูชิมิ อินา
ริ และ ศาลเจ้าคะซะม่า อินาริ (ตามล าดับ) ศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลนาเบะชิมะ 
ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ จึงถกูเรียกว่าเป็นศาลเจ้าท่ีมีความส าคญัของเมืองและมีชื่อเสียง
โด่งดงัมาก ๆ แห่งหน่ึงในระดบัภมูิภาค 
น าท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมียมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlet) ตัง้อยู่ท่ีเมืองซากะ เรียกได้วา่
เป็นแหล่งช้อปปิ้งเอาท์เล็ตครบวงจรท่ียิ่งใหญ่ อีกแห่งนึงของคิวชู ให้ทุกท่านช้อปปิ้งกันได้อย่าง
สะดวกสบาย โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนีม้ีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลาย ตัง้แต่ระดบัพรีเมียมจนไปถึงทัว่ ๆ 
ไป ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช้อปกนัแบบจใุจ 
พร้อมโปรโมชั่นเด่น ๆ ตลอดทัง้ปี มีครบทัง้ผู้หญิง ผู้ชายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เคร่ืองส าอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, 
New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย   

เย็น  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พักที่ Best Western Plus Fukuoka Tenjin-minami หรือระดับเทียบเท่า ท่ีพกัใกล้ย่านช้อปป้ิง
(2 คืน) 

 

 5 คิตะคิวชู – ศาลเจ้าโมโนโตสุมิ อินาริ - ช็อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางเหนือสุดของทัง้จงัหวัดฟุกุโอ
กะและภมูิภาคคิวช ู ทิศเหนือติดกับทะเลญ่ีปุ่ น ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลเซโตะใน ซึ่งถือเป็นประตูสู่
คิวชู เมืองแห่งนีม้ีสมบัติทางวัฒนธรรมเก่าแก่มากมายท่ีเดินทางผ่านกาลเวลามาพร้อม ๆ กับ
ประวติัศาสตร์ มีอาคารโรงหล่อโลหะเก่ายาฮาตะเซเทตสึโชะ และอาคารท่ีเกี่ยวข้องกนัรวม 4 แห่งท่ี
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในนามของมรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมในยุคเมจิ
ของญ่ีปุ่ น บริษัทผลิตสุขภัณฑ์และสายช าระอัตโนมัติอย่าง Toto และบริษัทผลิตหุ่นยนต์ส าหรับ
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อุตสาหกรรมท่ีมีส่วนแบ่งในตลาดเป็นอันดับ 4 ของโลกอย่าง Yaskawa Electric Corporation ก็มี
ส านกังานใหญ่อยู่ในคิตะคิวช ู

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ มีชื่อเสียงในเร่ืองเสาโทริอิสีแดง ศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็น
ศาลเจ้าหันหน้าเข้าหาทะเลญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นท่ีประทับของดวงวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิท่ีแยกออก
จากศาลเจ้าไทโคดานิ ในจังหวัดชิมาเนะ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนีจ้ะเป็นเสาโทริอิ 123 ต้น ท่ีตัง้
เรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร เชื่อกนัว่าศาลเจ้าแห่งนีนั้กท่องเที่ยวนิยมมาขอเนือ้คู่และ

การมีบุตร 
น าทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ เพื่อช้อปปิ้งย่านการค้าท่ีมีชื่อเสียง เท็นจิน (Tenjin) 
เพลิดเพลินกบัการซือ้ของท่ีมีให้เลือกมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า และ 
เคร่ืองส าอาง ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Best Western Plus Fukuoka Tenjin-minami หรือระดับเทียบเท่า ท่ีพกัใกล้ย่านช้อปป้ิง
(2 คืน) 
 

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

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.35 น. ออกเดินทางจากเมืองฟุกุโอะกะ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เท่ียวบินท่ี TG649  

ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5ชม.20นาที 
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศกุร์ - พธุ 19 – 24 พฤษภาคม 66 55,999.- 55,999.- 15,900.- 
ศกุร์ - พธุ 02 – 07 มิถนุายน 66 55,999.- 55,999.- 15,900.- 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนของตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่เกี่ยวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 20 ท่าน** 
**ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

 

 

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบุตามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้ มครอง โรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  
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7. ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าโทรศพัท์, ค่า

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,000 เยน / ท่าน / วนั  
8. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต ่า 2 หน้า เพื่อท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
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ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทัวร์ หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้เล่ือนวนัเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยท่ีสดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้ เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 
วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทาง
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บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตุมาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน

แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 
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9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงนิคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้ว่าท่านจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพือ่ขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะต้องเป็นผู้ เสียค่าปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าได้ 
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โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตให้อยู่ได้สงูสดุ 15 วนั 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 
 


