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 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป จะไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได ้สายการบินเป็นผูจ้ดัที่นั่งให ้อย่างไรก็ดี สามารถท าการ 
request ได ้แต่จะไดห้รือไม่นัน้อยู่ที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

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

ไทยแอรเ์วย ์(TG)  เที่ยวบินที่ TG648 (00:50-08.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5ชม.
10นาท ี

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล (Yufuin Floral 

Village) ตัง้อยู่ที่เมืองยูฟุอิน(Yufuin) ในจังหวัดโออิตะ(Oita) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาก ๆ 
แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนีข้ึน้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารก์ของเมืองยูฟอิุนที่นกัท่องเที่ยวตอ้งมาเช็คอิน 
หมู่บา้นยฟูอิุนฟลอรลัแห่งนีเ้ป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป มีกลิ่นอายยโุรปโบราณ กอ้นอิฐ และ บา้น
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ที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะส าหรบั
เดินพักผ่อนหย่อนใจ แถมจุดถ่ายรูปสวย ๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้นอาหารบรรยากาศดี ๆ 
และรา้นขายของที่ระลึกที่ท ามือท าใหม้ีความไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทัง้ญ่ีปุ่ น
และต่างประเทศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่เมืองเบปปุ(Beppu) แหลง่ออนเซ็นชื่อดงัแห่งเกาะคิวช ูเป็นเมืองเล็ก 

ๆ ที่สามารถสรา้งความสขุใหผู้ค้นหลากหลายวยั ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็น
เมืองแห่งบ่อน า้แร่ที่เป็นบ่อโคลน น าท่านเที่ยวชม บ่อนรกหรือจิโกกุ ที่เมืองเบปปุ(Beppu) เป็น
แหล่งออนเซนที่มีชื่อเสียงล าดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะหากเดินทางมาเมืองเบปปแุลว้ไม่มา
เที่ยวถือว่ามาไม่ถึง บ่อนรกจิโกกุมีอยู่ดว้ยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อลว้นแต่มีเอกลักษณ์ความพิเศษ
แตกต่างกนั 
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น าทุกท่าน อบทรายริมทะเล ทรายรอ้นควนักรุ่นพรอ้มชมคลื่นอย่างเพลิดเพลินเป็นความสขุที่หา
ไม่ไดง้่าย ๆ แถมยงัดีต่อสขุภาพอีก ทรายที่บ่อทรายรอ้นชายหาดเบปป ุไดร้บัความรอ้นจากน า้รอ้นที่
มีโซเดียมไฮโดรเจนคารบ์อนเนตเขม้ขน้  ซึ่งสามารถช่วยลดตน้เหตปัุญหาสขุภาพต่าง ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
พักที ่Beppu Suginoi Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่า 

**พิเศษ ใหท้่านไดผ้่อนคลายความเหนื่อยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการแช่ออนเซ็นแบบญ่ีปุ่ นในที่พกั** 
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 3 ทาคาชิโฮ – น า้ตกมานาอิ – ท่าเรือเฟอรร์ีคุ่มาโมโต้ – สวนโกลเวอร ์– อุเรชิโนะออนเซ็น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ ที่มีแม่น า้โดคาเสะกดัเซาะจากเขาอาโสะ หุบเขาที่มีความชัน
เรียกว่า คอลัมน่าจอยท ์มีความสูงสุดถึง 100 เมตร ในหุบเขานีม้ีความยาวถึง 20 กิโลเมตร เป็น
อนุสาวรียจ์ากธรรมชาติและน า้ตกที่เหมือนเสน้ดา้ยที่เรียกว่า น ้าตกมานาอิ เป็นที่ไดร้บัความนิยม
มาก น า้ตกทามาทาเระตัง้อยู่ที่ทางเขา้ของหุบเขา สิ่งที่ตัง้อยู่ควบคู่กันไปกับทางเดินที่ยาวถึง  1.8 
กิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเฟอร์ร่ีคุมาโมโต้ เพื่อข้ามไปยังฝ่ังนางาซากิ โดยในระหว่างการ
ลอ่งเรือ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารนกนอ้ยที่บินตามเรือเพื่อกินอาหาร เมื่อเดินทางถึงฝ่ัง 
นางาซากิ น าท่านชม สวนโกลเวอร ์อดีตเป็นสถานที่ตัง้ถิ่นฐานของชาวต่างชาติในอ าเภอเมือง ของ
จังหวัดนางาซากิ เราจะน าคุณยอ้นเวลากลบัไปในช่วงเวลาที่ธุรกิจของชาวต่างชาติในนางาซากิ
เจรญิรุง่เรือง ความมั่งคั่งของพวกเขายงัแสดงออกมาในรูปการตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกของตัว
บา้น บางส่วนของบา้นสไตลต์ะวนัตกในโกลฟเวอรเ์ป็นบา้นสไตลโ์คโลเนียล 2 ชัน้ ในขณะที่บา้นคน
อ่ืนเป็นบังกะโลชั้นเดียว บ้านโกลฟเวอรเ์ป็นวิลล่าชั้นเดียวตั้งอยู่ในสวน แสดงให้เห็นถึงการ
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ผสมผสานที่น่าสนใจของรูปแบบตะวันตกและญ่ีปุ่ น ทัง้หนา้ต่างฝรั่งเศส , ระเบียงพืน้หินที่เหมือน
อิตาลีและปลอ่งไฟองักฤษขณะเดียวกนัหลงัคามีลกัษณะเป็นแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ "อุเรชิโนะออนเซ็น" ในจังหวัดซากะ ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นน า้พุรอ้น
ออนเซ็นที่มีประวติัยาวนานถึง 1300 ปี ในเมืองน า้พรุอ้นแห่งนี ้บ่อแช่น า้รอ้นที่ก่อตัง้มายาวนานนัน้ก็

อยู่ติดกนัอย่างเรียงราย ท าใหค้ณุรูส้กึถึงบรรยากาศและประวติัศาสตรไ์ดเ้ลย ในสมยัเอโดะ สถานที่ 
แห่งนีรุ้่งเรืองในฐานะเมืองที่พกัระหว่างทางของถนนระหว่างเมืองสายนางาซากิไคโด นอกจากนีย้งั
โด่งดงัในฐานะ "บ่อน ้าร้อนผิวสวย" เพราะเมื่อแช่ในน า้รอ้นของอเุรชิโนะออนเซ็น ผิวจะเรียบเนียน
ขึน้นั่นเอง 

เย็น  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Watana Besso Ureshino Onsen Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่า 
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 4 Huis Ten Bosch – ศาลเจ้ายโูทคุ อินาริ – Tosu Premium Outlet – เทน็จิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู ่Huis Ten Bosch สวนสนกุที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในคิวช ูแมจ้ะอยู่ในญ่ีปุ่ นแต่ใหค้วามรูส้ึก
เหมือนกบัเราท่องเที่ยวอยู่ในประเทศฮอลแลนดใ์นยุคกลาง ทั่วทัง้สถานที่แห่งนีถู้กออกแบบใหเ้ป็น
เมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง ซึ่งประกอบไปดว้ยรา้นอาหารและโรงแรม ยังเต็มไปดว้ยมุมถ่ายรูปสวย ๆ 
มากมาย นอกจากนีย้ังมีการจัดอีเวนตน์่าสนใจมากมายตลอดปี ยังมี Waterfall of Light ที่มีการ
ประดบัไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนีย้งัมีการจดังานปารตี์เ้ตน้ร  าสวนหนา้กาก “Masquerade Party” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น BEWITCHING FUKUOKA BEPPU KITAKYUSHU (TG) 6วนั 4คนื – 
รหสัทวัร ์J5523334 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ นัน้ถูกสรา้งขึน้เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1688 ซึ่ง
เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธ นิกายชินโต ศาลเจา้แห่งนีใ้หญ่เป็นอนัดบั 3 รองจาก ศาลเจา้ฟชูิมิ อินา
ริ และ ศาลเจา้คะซะม่า อินาริ (ตามล าดับ) ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ 
ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ จึงถูกเรียกว่าเป็นศาลเจา้ที่มีความส าคญัของเมืองและมีชื่อเสียง
โด่งดงัมาก ๆ แห่งหนึ่งในระดบัภมูิภาค 
น าท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมียมเอ้าทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlet) ตัง้อยู่ที่เมืองซากะ เรียกไดว่้า
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ อีกแห่งนึงของคิวชู ใหทุ้กท่านช้อปป้ิงกันได้อย่าง
สะดวกสบาย โดยเอา้ทเ์ล็ตแห่งนีม้ีสินคา้จะมีใหเ้ลือกหลากหลาย ตัง้แต่ระดบัพรีเมียมจนไปถึงทั่ว ๆ 
ไป ซึ่งจะมีรา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิ่นมากกว่า 150 รา้น ใหเ้ลือกชอ้ปกนัแบบจุใจ 
พรอ้มโปรโมชั่นเด่น ๆ ตลอดทัง้ปี มีครบทัง้ผูห้ญิง ผูช้ายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื่องส 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 ที่พกัใกลย่้านชอ้ปป้ิง
(2 คนื) 

 

 5 คิตะคิวชู – ศาลเจ้าโมโนโตสุมิ อินาริ - ช็อปป้ิงเทน็จิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางเหนือสุดของทัง้จงัหวัดฟุกุโอ
กะและภูมิภาคคิวชู ทิศเหนือติดกบัทะเลญ่ีปุ่ น ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลเซโตะใน ซึ่งถือเป็นประตสูู่
คิวชู เมืองแห่งนี ้มีสมบัติทางวัฒนธรรมเก่าแก่มากมายที่เดินทางผ่านกาลเวลามาพรอ้ม ๆ กับ
ประวติัศาสตร ์มีอาคารโรงหล่อโลหะเก่ายาฮาตะเซเทตสโึชะ และอาคารที่เก่ียวขอ้งกนัรวม 4 แห่งที่
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ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในนามของมรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมในยุคเมจิ
ของญ่ีปุ่ น บริษัทผลิตสุขภัณฑแ์ละสายช าระอัตโนมัติอย่าง Toto และบริษัทผลิตหุ่นยนตส์ าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีส่วนแบ่งในตลาดเป็นอันดับ 4 ของโลกอย่าง Yaskawa Electric Corporation ก็มี
ส  านกังานใหญ่อยู่ในคิตะคิวช ู

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ มีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็น
ศาลเจา้หนัหนา้เขา้หาทะเลญ่ีปุ่ น ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นท่ีประทบัของดวงวิญญาณศกัดิ์สิทธิ์ท่ีแยกออก
จากศาลเจา้ไทโคดานิ ในจงัหวดัชิมาเนะ จดุเด่นของศาลเจา้แห่งนีจ้ะเป็นเสาโทรอิิ 123 ตน้ ที่ตัง้เรียง
รายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร เชื่อกนัว่าศาลเจ้าแห่งนี้นักท่องเที่ยวนิยมมาขอเนื้อคู่และการ

มีบุตร 
น าทุกท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองฟุกุโอกะ เพื่อชอ้ปป้ิงย่านการคา้ที่มีชื่อเสียง เท็นจิน (Tenjin) 
เพลิดเพลินกบัการซือ้ของที่มีใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า และ 
เครื่องส าอาง ฯลฯ 

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

 6 ฟุกุโอะกะ – สนามบนินานาชาติฟุกุโอะกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.35 น. ออกเดินทางจากเมืองฟกุโุอะกะ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินท่ี TG649  

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5ชม.20นาที 
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

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

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 20 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
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3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

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

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,000 เยน / ท่าน / วัน  
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วันหลงัจากวันจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยัน

เมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
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3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 
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เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้

ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน
การเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
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2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 
 


