
 

 

 



 

 

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

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

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

ไทยแอรเ์วย ์(TG)  เที่ยวบินท่ี TG648 (00:50-08.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5ชม.

10นาท ี

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล (Yufuin Floral 

Village) ตัง้อยู่ท่ีเมืองยูฟุอิน(Yufuin) ในจังหวัดโออิตะ(Oita) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นมาก ๆ 

แห่งหน่ึง สถานที่แห่งนีข้ึน้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารก์ของเมืองยูฟอิุนที่นกัท่องเที่ยวตอ้งมาเช็คอิน 

หมู่บา้นยฟูอิุนฟลอรลัแห่งนีเ้ป็นหมู่บา้นจาํลองสไตลย์ุโรป มีกลิ่นอายยโุรปโบราณ กอ้นอิฐ และ บา้น

ที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสาํหรบั



 

 

เดินพักผ่อนหย่อนใจ แถมจุดถ่ายรูปสวย ๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้นอาหารบรรยากาศดี ๆ 

และรา้นขายของท่ีระลึกท่ีทาํมือทาํใหม้ีความไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทัง้ญ่ีปุ่ น

และต่างประเทศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัจากนัน้ นาํท่านเดินทางสู ่เมืองเบปปุ(Beppu) แหลง่ออนเซ็นชื่อดงัแห่งเกาะคิวช ูเป็นเมืองเล็ก 

ๆ ท่ีสามารถสรา้งความสขุใหผู้ค้นหลากหลายวยั ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็น

เมืองแห่งบ่อนํา้แร่ท่ีเป็นบ่อโคลน นาํท่านเท่ียวชม บ่อนรกหรือจิโกกุ ท่ีเมืองเบปปุ(Beppu) เป็น

แหล่งออนเซนท่ีมีชื่อเสียงลาํดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะหากเดินทางมาเมืองเบปปแุลว้ไม่มา

เท่ียวถือว่ามาไม่ถึง บ่อนรกจิโกกุมีอยู่ดว้ยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อลว้นแต่มีเอกลักษณ์ความพิเศษ

แตกต่างกนั 



 

 

นาํทุกท่าน อบทรายริมทะเล ทรายรอ้นควนักรุ่นพรอ้มชมคลื่นอย่างเพลิดเพลินเป็นความสขุท่ีหา

ไม่ไดง้่าย ๆ แถมยงัดีต่อสขุภาพอีก ทรายท่ีบ่อทรายรอ้นชายหาดเบปป ุไดร้บัความรอ้นจากนํา้รอ้นท่ี

มีโซเดียมไฮโดรเจนคารบ์อนเนตเขม้ขน้  ซึ่งสามารถช่วยลดตน้เหตปัุญหาสขุภาพต่าง ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

พักที ่Beppu Suginoi Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่า 

**พิเศษ ใหท่้านไดผ้่อนคลายความเหน่ือยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการแช่ออนเซ็นแบบญ่ีปุ่ นในที่พกั** 



 

 

 



 

 

 3 ทาคาชิโฮ – ทา่เรือเฟอรร์ี่คุมาโมโต้ – สวนโกลเวอร ์– อุเรชิโนะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ ท่ีมีแม่นํา้โดคาเสะกดัเซาะจากเขาอาโสะ หุบเขาท่ีมีความชัน

เรียกว่า คอลัมน่าจอยท ์มีความสูงสุดถึง 100 เมตร ในหุบเขานีม้ีความยาวถึง 20 กิโลเมตร เป็น

อนุสาวรียจ์ากธรรมชาติและนํา้ตกท่ีเหมือนเสน้ดา้ยท่ีเรียกว่า น้ําตกมานาอิ เป็นท่ีไดร้บัความนิยม

มาก นํา้ตกทามาทาเระตัง้อยู่ท่ีทางเขา้ของหุบเขา สิ่งท่ีตัง้อยู่ควบคู่กันไปกับทางเดินท่ียาวถึง 1.8 

กิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเฟอร์ร่ีคุมาโมโต้ เพื่อข้ามไปยังฝ่ังนางาซากิ โดยในระหว่างการ

ลอ่งเรือ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารนกนอ้ยที่บินตามเรือเพื่อกินอาหาร เมื่อเดินทางถึงฝ่ัง 

นางาซากิ นาํท่านชม สวนโกลเวอร ์อดีตเป็นสถานที่ตัง้ถ่ินฐานของชาวต่างชาติในอาํเภอเมือง ของ

จังหวัดนางาซากิ เราจะนาํคุณยอ้นเวลากลบัไปในช่วงเวลาท่ีธุรกิจของชาวต่างชาติในนางาซากิ

เจรญิรุง่เรือง ความมั่งคั่งของพวกเขายงัแสดงออกมาในรูปการตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกของตัว

บา้น บางส่วนของบา้นสไตลต์ะวนัตกในโกลฟเวอรเ์ป็นบา้นสไตลโ์คโลเนียล 2 ชัน้ ในขณะท่ีบา้นคน

อ่ืนเป็นบังกะโลชั้นเดียว บ้านโกลฟเวอรเ์ป็นวิลล่าชั้นเดียวตั้งอยู่ในสวน แสดงให้เห็นถึงการ



 

 

ผสมผสานท่ีน่าสนใจของรูปแบบตะวันตกและญ่ีปุ่ น ทัง้หนา้ต่างฝรั่งเศส, ระเบียงพืน้หินท่ีเหมือน

อิตาลีและปลอ่งไฟองักฤษขณะเดียวกนัหลงัคามีลกัษณะเป็นแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 

หลงัจากนัน้ นาํท่านเดินทางสู่ "อุเรชิโนะออนเซ็น" ในจังหวัดซากะ ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นนํา้พุรอ้น

ออนเซ็นท่ีมีประวติัยาวนานถึง 1300 ปี ในเมืองนํา้พรุอ้นแห่งนี ้บ่อแช่นํา้รอ้นท่ีก่อตัง้มายาวนานนัน้ก็

อยู่ติดกนัอย่างเรียงราย ทาํใหค้ณุรูส้กึถึงบรรยากาศและประวติัศาสตรไ์ดเ้ลย ในสมยัเอโดะ สถานท่ี 

แห่งนีรุ้่งเรืองในฐานะเมืองท่ีพกัระหว่างทางของถนนระหว่างเมืองสายนางาซากิไคโด นอกจากนีย้งั

โด่งดงัในฐานะ "บ่อน้ําร้อนผิวสวย" เพราะเมื่อแช่ในนํา้รอ้นของอเุรชิโนะออนเซ็น ผิวจะเรียบเนียน

ขึน้นั่นเอง 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Watana Besso Ureshino Onsen Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่า 



 

 

 

 4 Huis Ten Bosch – ศาลเจ้ายโูทคุ อินาริ – Tosu Premium Outlet – เทน็จิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

นาํท่านเดินทางสู ่Huis Ten Bosch สวนสนกุที่ย่ิงใหญ่ที่สดุในคิวช ูแมจ้ะอยู่ในญ่ีปุ่ นแต่ใหค้วามรูส้ึก

เหมือนกบัเราท่องเท่ียวอยู่ในประเทศฮอลแลนดใ์นยุคกลาง ทั่วทัง้สถานท่ีแห่งนีถู้กออกแบบใหเ้ป็น

เมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึง ซึ่งประกอบไปดว้ยรา้นอาหารและโรงแรม ยังเต็มไปดว้ยมุมถ่ายรูปสวย ๆ 

มากมาย นอกจากนีย้ังมีการจัดอีเวนตน่์าสนใจมากมายตลอดปี ยังมี Waterfall of Light ท่ีมีการ

ประดบัไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนีย้งัมีการจดังานปารตี์เ้ตน้ราํสวนหนา้กาก “Masquerade Party” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ นัน้ถูกสรา้งขึน้เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1688 ซึ่ง



 

 

เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธ นิกายชินโต ศาลเจา้แห่งนีใ้หญ่เป็นอนัดบั 3 รองจาก ศาลเจา้ฟชูิมิ อินา

ริ และ ศาลเจา้คะซะม่า อินาริ (ตามลาํดับ) ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นศาลเจา้ประจาํตระกูลนาเบะชิมะ 

ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ จึงถกูเรียกว่าเป็นศาลเจา้ท่ีมีความสาํคญัของเมืองและมีชื่อเสียง

โด่งดงัมาก ๆ แห่งหน่ึงในระดบัภมูิภาค 

นาํท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมียมเอ้าทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlet) ตัง้อยู่ท่ีเมืองซากะ เรียกไดว่้า

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ตครบวงจรท่ีย่ิงใหญ่ อีกแห่งนึงของคิวชู ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงกันได้อย่าง

สะดวกสบาย โดยเอา้ทเ์ล็ตแห่งนีม้ีสินคา้จะมีใหเ้ลือกหลากหลาย ตัง้แต่ระดบัพรีเมียมจนไปถึงทั่ว ๆ 

ไป ซึ่งจะมีรา้นคา้ของแบรนดช์ัน้นาํและแบรนดท์อ้งถ่ินมากกว่า 150 รา้น ใหเ้ลือกชอ้ปกนัแบบจุใจ 

พรอ้มโปรโมชั่นเด่น ๆ ตลอดทัง้ปี มีครบทัง้ผูห้ญิง ผูช้ายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ 

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

New Balance, Samsonite และอ่ืนๆ อีกมากมาย   

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ Best Western Plus Fukuoka Tenjin-minami หรือระดับเทียบเท่า ที่พกัใกลย่้านชอ้ปป้ิง

(2 คนื) 

 

 5 คิตะคิวชู – ศาลเจ้าโมโนโตสุมิ อินาริ - ช็อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางเหนือสุดของทัง้จงัหวัดฟุกุโอ

กะและภูมิภาคคิวชู ทิศเหนือติดกบัทะเลญ่ีปุ่ น ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลเซโตะใน ซึ่งถือเป็นประตสูู่

คิวชู เมืองแห่งนีม้ีสมบัติทางวัฒนธรรมเก่าแก่มากมายท่ีเดินทางผ่านกาลเวลามาพรอ้ม ๆ กับ



 

 

ประวติัศาสตร ์มีอาคารโรงหล่อโลหะเก่ายาฮาตะเซเทตสโึชะ และอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกนัรวม 4 แห่งท่ี

ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในนามของมรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมในยุคเมจิ

ของญ่ีปุ่ น บริษัทผลิตสุขภัณฑแ์ละสายชาํระอัตโนมัติอย่าง Toto และบริษัทผลิตหุ่นยนตส์าํหรับ

อุตสาหกรรมท่ีมีส่วนแบ่งในตลาดเป็นอันดับ 4 ของโลกอย่าง Yaskawa Electric Corporation ก็มี

สาํนกังานใหญ่อยู่ในคิตะคิวช ู

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ มีชื่อเสียงในเร่ืองเสาโทริอิสีแดง ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็น

ศาลเจา้หนัหนา้เขา้หาทะเลญ่ีปุ่ น ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นท่ีประทบัของดวงวิญญาณศกัดิ์สิทธิ์ท่ีแยกออก

จากศาลเจา้ไทโคดานิ ในจงัหวดัชิมาเนะ จดุเด่นของศาลเจา้แห่งนีจ้ะเป็นเสาโทรอิิ 123 ตน้ ท่ีตัง้เรียง

รายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร เชื่อกนัว่าศาลเจ้าแห่งนี้นักท่องเที่ยวนิยมมาขอเนื้อคู่และการ

มีบุตร 

นาํทุกท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองฟุกุโอกะ เพื่อชอ้ปป้ิงย่านการคา้ท่ีมีชื่อเสียง เท็นจิน (Tenjin) 

เพลิดเพลินกบัการซือ้ของท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า และ 

เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Best Western Plus Fukuoka Tenjin-minami หรือระดับเทียบเท่า ที่พกัใกลย่้านชอ้ปป้ิง

(2 คนื) 



 

 

 

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

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ

เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.35 น. ออกเดินทางจากเมืองฟกุโุอะกะ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินที่ TG649  

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5ชม.20นาที 

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 
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 ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เน่ืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างตํ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 20 ท่าน** 

**สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  



 

 

อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   

6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจาํตัวหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 

เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

8. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

9. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นสาํหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 

3. ค่าภาษีนํา้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระท่ีมีนํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,000 เยน / ท่าน / วัน  

8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้  



 

 

2. ส่วนท่ีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนท่ีเหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนัน้

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามที่กาํหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 

3) เมื่อท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตํ่า 2 หนา้ เพื่อทาํการสาํรองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษัิทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

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

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทาํการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ

บรษัิท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้าํหนดให้มีผู ้

เดินทาง ขั้นตํ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 

เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง

เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง



 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษัิทฯ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

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 ค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ชาํระแลว้ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้

เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 

วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดส่วนหน่ึง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง

และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสาํหรับการดาํเนินการจองครั้งแรก ตามจาํนวนครั้งท่ี

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั



 

 

ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ

สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได ้

ทัง้นีท้างบรษัิทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน

กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้

ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทไดม้ีการชาํระค่าใชจ้่ายใน

การเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง

เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทุก

อย่างทางบรษัิทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้

นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

สาํคญั 



 

 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท่ี้นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัร ์

นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 



 

 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้าํรองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูส้บู

บหุรี่ / ปลอดบหุร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาํให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(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. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิด

ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท่้านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

สาํหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 

 

** เม่ือทา่นชาํระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 

** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
 
 


