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>>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 
 



 
บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ขึ�นเครื�องสนามบินสุวรรณภมูิ (BKK) 

VZ810 BKK(สุวรรณภูมิ) – FUK(ฟุกโุอกะ) 00.30 – 07.55 

VZ811 FUK(ฟุกโุอกะ) – BKK(สุวรรณภูมิ) 08.55 – 12.35 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม ่เกิน 20  ก.ก. (ไม ่เกิน 1ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได้น ํ�าหนักไม ่เกิน B ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงเล็กน้อยขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 
 

 



DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                               (-/-/-) 
21.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  กร ุงเทพฯ ชั �น � เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน 

THAI VIETJET โดยมเีจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอิน 
และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

DAY 2 ท่าอากาศยานฟุกโุอกะ – หมู่บ้านยูฟุจิน – บ่อนํ�าพุร้อน – ยูมิ จิโกก ุ– ชิโนอิเกะ จิโกกุ 
                                                                                                                              (–/L/D)             

00.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบิน THAI VIETJET เที�ยวบินที� VZ810 
07.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรับ

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี�ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรบัอากาศ  
 นําท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี�ปุ่น และเมอืงนี�มชืี�อเสยีง อีกอย่าง

ในเรื�องของนํ�าพุร้อน ภายในเมอืงมทีะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี�ที�เป็นจุดชมใบไม้เปลี�ยนสทีี�งดงาม
อีกแห่งหนึ�งของหมู่บ้านยูฟูอิน อีกทั �งยงัมร้ีานค้าขายของพื�นเมอืง ผกัและผลไม้สด ของที�ระลึก HANDMADE 
น่ารกัๆ มากมายและยงัมขีนมขึ�นชื�ออย่าง “โคร็อกเกะ” (มนัชุบเกล็ดขนมปังทอด)  

 
เที�ยง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ SHABU มีเนื�อสตัว์ให้เล ือกมากมาย ให้ได้เล ือกทานไม่อ ั �น 
 จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ�าพุร ้อน (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อนํ�าพุร้อนขุมนรกทั�งแปด เป็นบ่อนํ�าพุร้อน

ธรรมชาติที�เกิดขึ�น ภายหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที�เข้มข้น เช่น กํามะถนั แร่เหล็ก 
โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั �ง J บ่อ ก็ตั �งชื�อให้น่ากลวัตาม
ลกัษณะภายนอกที�เห็นกัน ท่านจะได้พบกบั บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกก  ุซึ�งเป็น K ใน J บ่อนํ�าพุร้อนชื�อดังของ
เมอืงเบปปุ เป็นบ่อที�นักท่องเที�ยวนิยมไปชมมากที�สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื�น ตั �งแต่
ทางเข้าเราจะเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ�นมาเสยีงดงัฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื�อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะ
รู้สกึได้ถึงความร้อนที�พุ่งขึ�นมาจากใต้ธรณี 

 



 นําท่านเดินทางสู่ ชิโนอิเกะ จิโกก  ุบ่อนี�มสีแีดงคล้ายกบัสขีองเลือด เชื�อกนัว่าบ่อนี�อุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย จน
เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ดินเหนียวสแีดงที�มปีระสทิธิภาพในการรักษาโรคผวิหนังได้อีกด้วย ภายในยงัมร้ีานขาบของ
ที�ระลึก ผงแร่ออนเซ็นที�สามารถนํากลบัไปแช่ที�บ้านได้อีกด้วย 

 
คํ�า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU มีเนื�อสตัว์ให้เล ือกมากมาย ให้ได้เล ือกทานไม่อ ั �น 

พกัที�     BEPPU STATION HOTEL,หรือเทียบเท่า 
จากนั �น  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ํ�าแร ่ ออนเซนธรรมชาติ  ซึ�งชาวญี�ปุ่ นมีความเชื�อว่าหากได้แช่

น ํ�าแร ่ออนเซน ธรรมชาตินี�แล ้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปล ั �ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุน เวียน
โลหิตดีขึ�น 

DAY 3    ส วนดอกไม้ค ูจ ู  – โทซุพรีเมี�ยม  เอ ้าท์เล ็ต  – DUTY FREE –  MITSUI SHOPPING PARK 
LALAPORT                                                                                                                      (B/-/-)                  

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําทุกท่านสู่ สวนดอกไม้ค ูจู(KUJU FLOWER PARK)  เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งของเกาะคิว
ชู บนพื�นที�กว่า 130 ไร่ มดีอกไม้มากกว่า 3 ล้านดอก จากกว่า 500 สายพนัธ์ที�จะเบ่งบานตามแต่ฤดูกาลยกเว้น
ฤดูหนาว ภายในสวนดอกไม้คูจู(KUJU HANA PARK)จะมีทางเดินขนาดใหญ่วนรอบไปทั �วทุ่งดอกไม้หลาย
ชนิด เช่น ดอกลาเวนเดอร์(LAVENDER), บลูเบอร์รี�(BLUE BERRIES), ดอกทิวลิป(TULIPS), ดอกทานตะวนั, 
ด อ ก ป๊ อ ป ปี� ( POPPIES), ด อ ก ม อ ส สี ช ม พู ( PINK MOSS) ห รื อ ภ า ษ า ญี� ปุ่ น เ รี ย ก ว่ า  ชิ บ ะ ซ า กุ ร ะ
(CHIBASAKURA)และอื�นๆอีกหลายชนิด นอกจากนี�ก็จะมีเรือนกระจกที�จัดแสดงดอกไม้เมืองร้อนอื�นๆ ร้าน
ขายของที�ระลึก ร้านขนม รวมทั�งร้านอาหารบุฟเฟ่ด้วย และถ้าเป็นในวนัหยุดเสาร์อาทิตย์จะมชีาวสวนท้องถิ�น
นําสนิค้าจากไร่ของตวัเองเช่นผกัผลไม้ต่างๆ มาขายด้วย (การบานของดอกไม้ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

ทุ่งดอกลาเวนเดอร์(Lavender) จะบานประมาณปลายเดือนมิถนุายนถึงกลางเดือนกรกฏาคม 
ในช่วงลาเวนเดอร์ไม่บาน ท่านสามารถชมดอกไม้อื�นๆได้เช่นทานตะวนั ไฮเดรนเยีย เป็นต้น  



 
 จากนั�นนําท่านช้อปปิ�งสนิค้าแบรนเนมที� โทซุพรีเมี�ยมเอ้าท์เล ็ท (TOSU PREMIUM OUTLET)   เป็นพื�นที�ช้

อปปิ� งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั �นนําและแบรนด์ท้องถิ�นมากกว่า KZ[ ร้าน เช่น COACH, 
ARMANI, TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE แล ะ
อื�นๆอีกมากมาย สามารถช้อปปิ� งได้ครบทั�งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื�อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เครื�องสําอาง โดยแต่ละร้านก็จะมโีปรโมชั �นส่วนลดมากมาย 

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 
 นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื�อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื�องสําอาง  

โฟมล้างหน้า วิตามนิต่างๆ เซรั �ม คอลลาเจน ฯลฯ 
 พลาดไม่ได้ ถ่ายรูปเช็คอินกบั RX-93FFΝ GUNDAM หรือเรียกสั �นๆ ว่า V GUNDAM (นิวกนัดั �ม) ประจําการ

อยู่ที�หน้าห้างสรรพสนิค้า MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA ความสูงถึง f�.J เมตร พลาด
ไม่ได้กบัการปักหมุด GUNDAM PARK FUKUOKA ตั �งอยู่ที�ชั �น � ของศูนย์การค้า เรียกได้ว่าเป็นแหล่งกันดั �ม
ที�จดัเต็มทุกอย่าง ทั �งเรื�องข้อมูลต่าง ๆ ของกนัดั �ม ความบนัเทิงและความสนุกสนานแบบฉบับสวนสนุกแนว
กนัดั �ม และสนิค้าที�เกี�ยวกบักนัดั �มนานาชนิด มาที�นี�ที�เดียวเรียกว่าจบครบรส 



 
ค ํ�า อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 
พกัที�  NESTHOTEL HAKATAEKIMAE หรือเทียบเท่า 
DAY 4  อิสระท่องเที�ยวตามสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ  ได้ตามอธัยาศยั                                                          (B/-/-)               
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  ให้ท่านอิสระท่องเที�ยวตามสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ ได้ตามอธัยาศยั  

- วดัโทโชจิ (TOCHOJI TEMPLE) วดัที�เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้คนในเมอืงฟุกุโอกะแห่งนี� ถูกสร้างขึ�นมา
ตั �งแต่ปี ค.ศ. J[i โดยภายในเต็มไปด้วยศาสนสถานที�น่าสนใจ และเปี�ยมไปด้วยประวตัิศาสตร์มากมาย ไมว่่าจะ
เป็น พระพุทธรูปทําจากไม้แกะสลกัขนาดใหญ่, เจดีย์สแีดงสด, หอไม้โบราณ ฯลฯ 

ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี 
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมเวลา [k:[[ น. – Km:[[ น. 
ข้อมูลการเดินทาง : จาก HAKATA STATION (KKK) สามารถเดินไปยงั วดัโทโชจิ ได้เลย ใช้เวลาเดินประมาณ K[ นาที 

 



- ศาลเจ้าคูชิดะ (KUSHIDA SHRINE)   ศาลเจ้าที�มอีายุเก่าแก่กว่า K,f[[ ปี โดยเป็นที�ประดิษฐานของ โอ คูชิดะ 
ซงั (O-KUSHIDA-SAN) เทพเจ้าในศาสนาชินโต ที�คนในพื�นที�เชื�อว่าเป็นเทพจ้าที�คอยปกป้องคุ้มครอง ความ
ปลอดภยัให้กบับ้านเมอืงมาอย่างยาวนาน 

ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี 
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมเวลา [�:[[ น. – ff:[[ น. 
ข้อมูลการเดินทาง : จาก HAKATA STATION (KKK) สามารถเดินไปยงัศาลเจ้าคูชิดะ ได้เลย ใช้เวลาเดินประมาณ Ko 
นาที 

 
- หอคอยฟุกุโอกะ (FUKUOKA TOWER) หอคอยที�เป็นแลนด์มาร์กหลักประจําอ่าวฮากาตะ (HAKATA BAY) มี

ความสูงถึง fo� เมตร โครงสร้างอาคารเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมเรขาคณิต ซึ�งด้านนอกจะปูด้วยกระจกสฟ้ีาแบบ
ครึ�งแผ่น ทั �วหอคอย ที�จะส่งแสงสะท้อนสฟ้ีา กลืนไปกบัทิวทศัน์โดยรอบอย่างสวยงาม ก่อนจะเข้าไปในจุดชมวิว
ของหอคอย ซึ�งเป็นไฮไลท์สําคญั  

ค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมภายในหอคอย J[[ เยน 
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าไปเยี�ยมชมภายในหอคอย เวลา [k:o[ น. – ff:[[ น. 
ข้อมูลการเดินทาง : จาก HAKATA STATION ให้ขึ�นรถไฟสาย KUKO SUBWAY LINE ที�สถานี HAKATA STATION 
(KKK) ไปลงที�สถานี FUJISAKI STATION (K[o) แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ Z[[ เมตร ก็จะถึงหอคอยฟุกุโอกะ 

 
- ย่านยะไต ฮากาตะ (YATAI HAKATA) โซนขายอาหารข้างทางที�มขีองกินอร่อยๆ จากร้านค้าเล็กๆ ที�เรียงราย

ตลอดทั�งย่าน ให้อารมณ์ประมาณสตรีทฟู้ดบ้านเรา ซึ�งคําว่า ยะไต (YATAI) เป็นภาษาญี�ปุ่นที�มคีวามหมายวา่ 
แผงลอย หรือซุ้มขายอาหารขนาดเล็ก เน้นขายอาหารกินง่าย เป็นเมนูที�คนท้องที�ชอบกินกัน ซึ�งย่านยะไต ฮากา
ตะ ก็มใีห้เลือกแบบจดัเต็ม ทั �งฮากาตะราเมง (HAKATA RAMEN), หม้อไฟ (ODEN), ไก่ย่าง (YAKITORI) ฯลฯ 
รวมถึงความเป็นกนัเอง ของบรรดาพ่อครวั แม่ครวัในร้าน ทําให้สามารถไปนั �งกินได้อย่างสบายใจ ท่ามกลาง
บรรยากาศริมนํ�ายามคํ�าคืน ซึ�งเหมาะแก่การมาหาอะไรกิน หลังจากไปเที�ยวมาทั �งวนัที�สุด 



ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี 
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมเวลา K[:[[ น. – fK:[[ น. 
ข้อมูลการเดินทาง : จาก HAKATA STATION สามารถเดินไปยงั ย่านยะไตฮากาตะ ได้เลย ใช้เวลาเดินประมาณ KZ 
นาที 

 
คํ�า อิสระรบัประทานอาหารเที�ยงและเยน็ตามอธัยาศยั 
พกัที�  NESTHOTEL HAKATAEKIMAEหรือเทียบเท่า 
DAY 5  ท่าอากาศยานฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)                                                           (B/-/–)               
เช้า บริการอาหาร เมนูเบนโตะ 
 ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 
08.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET เที�ยวบิน

ที� VZ811   
12.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผ ู้ใหญ่ ห้องละ 

i-j ทา่น อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 
(อายุไม่เกิน ki ปี) 

ท่านละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�มอตัรา 
ท่านละ 

14-18 มิถนุายน ilmm 25,999 25,999 6,500 
16-20 มิถนุายน ilmm 25,999 25,999 6,500 
22-26 มิถนุายน ilmm 25,999 25,999 6,500 
07-11 กรกฎาคม ilmm 25,999 25,999 6,500 
ki-km กรกฎาคม ilmm 25,999 25,999 6,500 
ik-il กรกฎาคม ilmm 25,999 25,999 6,500 
iB-jk กรกฎาคม ilmm 28,999 28,999 6,500 
qr-qs สิงหาคม ilmm 25,999 25,999 6,500 



kk-kl สิงหาคม ilmm 28,999 28,999 6,500 
ks-ii สิงหาคม ilmm 25,999 25,999 6,500 
il-it สิงหาคม ilmm 25,999 25,999 6,500 
qk-ql กนัยายน ilmm 25,999 25,999 6,500 
qs-ki กนัยายน ilmm 25,999 25,999 6,500 
ii-im กนัยายน ilmm 25,999 25,999 6,500 

ในกรณีที� JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั uวเครื�องบิน) ราคาท่านละ 17,500 บาท 
** ไม ่ม ีราคาเด็ก ส ําหรบัเด็กอายุไม ่ถึง i ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ kq,qqq บาท (ไม ่ม ีที�น ั �งบนเครื�องบิน)** 

**หากต้องการทํากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที�ได ้** 
ข้อสําคญั  
- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง K ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง f ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ qในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมผีู้เดินทางตํ�ากว่า f[ คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ qในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี�ยน แปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า B วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก  j ท่าน /ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่าน ั �น  การเสริมเตียงจะขึ�นอยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนั�นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที�ห้อง TRP 
เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปร ับไปนอนห้องพกัสําหร ับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหร ับ 2 ท่าน k ห้อง โดยท่าน
จะต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยว 

- อ ัตรานี� เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน ั �น  กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิy เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาท ัวร ์ ท่านละ kqq USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,iqq บาท)  

- เนื�องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น  
รถบสันําเที�ยวสามารถให้บริการวนัละ kq ช ั �วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สําคญั!! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ท ั �งจากที�ด ้านหน้า
เคาน์ เตอร์เช็คอิน  หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิy ไม่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะ
เกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร ์ที�ท ่านชําระเร ียบร้อยแล้วไม่ว ่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที�สถานะผ ู้เดินทางเป็น เด็กนัก เร ียน นักศึกษา ครู  ธ ุรกิจขายตรง
เครื�องสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ  หรือคณะที�ต ้องการให้เพิ�มสถานที�ขอดูงาน กรุณาติดต่อแ จ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที�เพื�อทําราคาให้ใหม่ทุกคร ั �ง  

 
 
 



อตัราค่าบริการนี�รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั rว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีนํ�ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ q
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน f[ ก.ก. (K ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน m ก.ก.  
- รถรบัส่งนําเที�ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมท่องเที�ยว 
- หวัหน้าทวัร์นําเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั f-o ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั o ท่านจะเป็นเตียงเสริม K 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ qในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักนั
มาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง K ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ Z[[,000 บาท หรือกรณีเสยีชีวิต
วงเงนิท่านละ K,000,000 บาท  ตามเงื�อนไขของบริษัทประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านที�ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสําหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดินทางต้องทําการยื�นเองเท่านั�น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสาย

การบิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มเติม หากสายการบินมกีารเก็บภาษีนํ�ามนัเพิ�ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ q

ในการเรียกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย o% 
- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง K ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง f ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ qใน
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่าท่องเที�ยว  
- ประกนัการเดินทางที�ครอบคลุมประกนัสุขภาพที�มีวงเงินรกัษาโควิด-kt  



- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที�มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน mf ชั �วโมง และเป็น
แบบฟอร์มที�ทางญี�ปุ่นกําหนดเท่านั�น ท่านต้องยื�นผลให้กบัทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมผีลตรวจ
และใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื�อทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริง ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเ ป็น
ภาษาองักฤษเท่าน ั �น                  แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื�อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย o[ วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั �งที� K ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง f วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวันถดัไป ก่อนเวลา Ki.[[ 
น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิ qไปตามระบบ ตามลําดับ เนื�องจากทุกพีเรียด เรามีที�นั �งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิy เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่าน ั �น  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย f[ วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�ที�บริษัท
กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ qยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ qไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ�งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง KZ วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ qในการ
เรียกเก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน 100% 

 
เงื�อนไขการยกเลิก และ เปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ o[ วันขึ�นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที�ว ันเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน �[ วนั* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง KZ-fk วนั คืนเงนิ Z[%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําตั rวเครื�องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า KZวนั ขอสงวนสทิธิ qไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ

การยกเลิกเที�ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื�อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย f[ วนั ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิ qในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพีเรียดวันที�เดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นสําคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื�อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ qในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ�นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั�งสิ�น 
 

หมายเหตุ  



- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั rวภายในประเทศ เช่น ตั rวเครื�องบิน , ตั rวรถทวัร์ , ตั rวรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั�น สิ�งสําคญั ท่าน
จําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย o ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสทิธิ qในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น   

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั rว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ qในการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย o หรือ Z วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั rวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง
ชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า i เดือน ณ วนักลบั  
- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที�ยวบิน การล่าช้าของสาย

การบิน ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง คําสั �งของเจ้าหน้าที�รฐั และอื�นๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัท  

- เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ q ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มอีํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบริษัทฯกํากบัเท่านั�นกรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 
(เลื�อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ qในการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ�นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ q ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สทิธิ qในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามที�ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสทิธิ qการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสทิธิ q ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับ
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ qในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 



- หากมสีถานที� ร้านค้าที�ไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณี
ที�จําเป็นจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เม ื�อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 


