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Code: IG14-JPN-Fukuoka-FUK04-64VZ-30Dec-04Jan-47-A221015 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ THAI VIETJET (VZ) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

VZ810 BKK(สวุรรณภมู)ิ – FUK(ฟกุโุอกะ) 00.15 – 07.25 

VZ811 FUK(ฟกุโุอกะ) – BKK(สวุรรณภมู)ิ 08.25 – 12.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. ** 

**เวลาบนิอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 
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DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                

(-/-/-) 

 

21.30  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอนิ สายการบนิ 

THAI VIETJET โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ 

และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 

DAY 2 ทา่อากาศยานฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ท – ปราสาทโคครุะ – เคาทด์าวน ์

MOJIKO RETRO’S COUNTDOWN                                                     (-/-/D)                                       

 

00.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI VIETJET เที่ยวบนิที ่

VZ810 

07.25 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรับอากาศ  

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาไซฟุ  

แลว้น าทา่นชม ศาลเจา้ดาไซฟุเทมมงังุ (TENMANGU SHRINE) วัดชนิโตเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุของ

จังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจา้แห่งความรู ้จึงมีนักเรียนนิสติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพื่อ

การศกึษาไม่เวน้แต่ละวัน ในฤดูใบไมผ้ลภิายในวัดมตีน้บ๊วยนานาพันธม์ากกว่า 6,000 ตน้เจรญิเตบิโตอย่าง

หนาแน่นทั่วบรเิวณวัด ใหบ้รรยากาศทีแ่สนรืน่รมย ์ดา้นหนา้ศาลเจา้ม ีรูปหล่อวัวเทพเจา้ นอนเฝ้าอยูบ่นแท่น

ดว้ยความเชือ่ทีว่่า ถา้ลูบหัววัวแลว้จะมปัีญญาดแีละมสีุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจงึพากันลูบหัววัวตัวนี้ดว้ย

ความเอ็นด ู  

อสิระใหท้า่นได ้“ชมและซือ้” สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีร่า้นคา้กว่า 100 รา้นบรเิวณหนา้

วัดรวมถงึรา้นขนมขึน้ชือ่อย่าง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานทีท่ าจากถั่วแดงห่อแป้งขา้วเหนียวแลว้น าไปป้ิง 

หรอืจะเลอืกซือ้ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ทีท่ าจากกระดาษปั้นเป็นกอ้นและระบายตกแต่งเป็นรูปหนา้ คนญีปุ่่ นเชือ่

วา่ เป็นตุ๊กตาน าโชค 
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 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ท (TOSU PREMIUM OUTLET)   เป็น

พืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น เชน่ COACH, 

ARMANI, TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และ

อืน่ๆอกีมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เครือ่งส าอาง โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

 

เทีย่ง อสิระอาหารตามอธัยาศยั 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโคครุะ (KOKURA CASTLE) ในตอนตน้ของ ยคุเอโดะ ปราสาทถูกท าลายดว้ย

ไฟในปี 1866 และหอคอยปราสาทในปัจจุบันเป็นโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็กตัง้แต่ปี 1959 ปราสาทแห่งนี้

กอ่สรา้งมาอยา่งยาวนานจนกลายมาเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรม ตัวปราสาทนัน้ไดถู้กบูรณะก่อสรา้งขึน้มา

ใหมเ่มือ่ประมาณ 400 กว่าปีกอ่นชว่งปี ค.ศ.1600 โดยไดเมยีวโมร ิคัทสโุนบ ุผูค้รอบครองฟกูโุอกะและเบบปุ

ในสมยันัน้  

 แมภ้ายหลังตัวอาคารหลักจะถูกท าลายลงเมือ่ปี ค.ศ.1865 แต่ก็ยังมกีารบรูณะขัน้มาอกีครัง้ในปี ปี ค.ศ. 1954 

และยงัคงอยูย่าวๆมาจนถงึปัจจบุนัน่ันเอง ปราสาทโคครูะมรีปูแบบการสรา้งตามสถาปัตยกรรมญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ

แท ้ๆ  มคีวามสงู 5 ชัน้ และมนีทิรรศการและกจิกรรมต่างๆ จัดขึน้ทีป่ราสาทโคคุระตลอดทัง้ปีการจัดแสดงทัง้

วัตถุโบราณ ชดุกโิมโน ชุดซามูไร โมเดลจ าลองของบา้นเมอืงสมัยโบราณ ตัวอย่างหอ้งของโชกุน หอ้งชม

ภาพยนตร ์งานแสดงศลิปะ และทีส่ าคัญสามารถขึน้ไปชัน้บนสดุเพือ่ไปชมววิงามๆไดอ้กี 

https://www.japan-guide.com/e/e2128.html
https://www.japan-guide.com/e/e2296.html
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อสิระเคาทด์าวน ์MOJIKO RETRO’S COUNTDOWN งานเคาทด์าวนท์ี ่โมจโิกะ ทีง่านจะมเีทศกาลประดับ

ไฟรมิทาง และจะมกีารจดุพลเุฉลมิฉลองในคนืขา้มปี กจิกรรมดังกวา่งอาจจะถกูยกเลกิเนื่องจากสถานการณ์โค

วดิ-19 ทางบรษัิทขอยกเลกิโปรแกรมหากกจิกรรมดังกลา่วถกูยกเลกิ 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟตช์าบ ูชาบ ู

พกัที ่    TABIST TETORA KITAKYUSHU,หรอืเทยีบเทา่ 
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**จากนัน้พักผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แชอ่อนเซ็น” การแชน่ ้าแร่ทีค่นญีปุ่่ นเชือ่กันว่าจะชว่ยกระตุน้

การไหลเวยีนของโลหติและชว่ยใหผ้วิพรรณดขีึน้** 

 

DAY 3 ถ า้อะคโิยะชโิด – ศาลเจา้โมโตโนสมุ ิอนิาร ิ– สะพานสโึนะชมิะ                                       

(B/L/D)                                                            

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

 น าทา่นสู ่ถ า้อะคโิยะชโิด (AKIYOSHIDO CAVE) เป็นหนึง่ในถ ้าหนิปนูทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น ดว้ยความยาว

ทัง้หมด 10.7 กโิลเมตร (ซึง่ถอืเป็นถ ้าทีย่าวเป็นอันดับ 2 ของประเทศญีปุ่่ น) ภายในถ ้ามพีืน้ทีก่วา้งขวาง แสง

สว่างทีเ่พยีงพอและมเีสน้ทางใหเ้ดนิชมอยา่งปลอดภัย ธรรมชาตขิองหนิปนูทีก่่อตัวขึน้สามารถเห็นไดต้ลอด

ทางเดนิ อาท ิบงึหนิปูน หนิยอ้ยรูปทรงต่างๆ และอุณหภูมภิายในถ ้าจะอยู่ที่ 17องศาเซลเซยีสตลอดทัง้ปี 

ดังนัน้จงึมอีณุหภมูทิีห่นาวเย็นในฤดรูอ้นและอุน่ในฤดหูนาว อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นสู ่ศาลเจา้โมโตโนสมุ ิ อนิาร ิ (MOTONOSUMI INARI) มชีือ่เสยีงในเรือ่งเสาโทรอิสิแีดง ศาลเจา้ 

MOTONOSUMI INARI ศาลแหง่นีม้วีวิอนัสวยงาม ทัง้เสาโทรอิสิแีดงทีเ่รยีงราย ทะเลใสสนี ้าเงนิ และพชืพันธุ์

เขยีวขจ ีศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของดวงวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์ทีแ่ยกออกจากศาลเจา้ TAIKODANI INARI เมือ่

ประมาณ 60 ปีกอ่น  เลา่กนัวา่เทพเจา้แปลงกายเป็นสนัุขจิง้จอกสขีาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึง่

เพือ่บอกใหต้ัง้ศาลเจา้ในพืน้ทีน่ี้  
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จดุทีโ่ดดเดน่น่าประทับใจทีส่ดุของศาลเจา้แหง่นีเ้ห็นจะเป็นเสาโทรอิ ิ 123 ตน้ ทีต่ัง้เรยีงรายเป็นระยะทางกวา่ 

100 เมตร นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนนยิมเดนิใตเ้สาโทรอิทิีท่อดยาวคลา้ยอโุมงคพ์ลางอธษิฐานเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ 

เชน่ ขอใหป้ระกอบธรุกจิส าเร็จ ขอใหเ้ดนิทางปลอดภยั เป็นตน้ วา่กนัวา่เทพเจา้สามารถชว่ยใหค้ าขอตา่งๆ เป็น

จรงิได ้ซึง่รวมไปถงึการขอใหพ้บเนือ้คู ่และการมบีตุร และยงัเป็นทีรู่จ้ักกนัดวีา่มกีลอ่งรับเงนิบรจิาคสดุทา้ทายให ้

คณุโยนเหรยีญท าบญุ จดุทีต่ัง้กลอ่งรับเงนิบรจิาค ซึง่ปกตจิะวางไวท้ีพ่ืน้ แตท่ีศ่าลเจา้นีก้ลับน าไปตดิไวต้รง

สว่นบนของเสาโทรอิซิ ึง่ตัง้อยูห่นา้ทางเขา้ศาลเจา้ วา่กนัวา่หากคณุสามารถโยนเหรยีญลงกลอ่งท าบญุไดค้ า

อธษิฐานของคณุจะเป็นจรงิ 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่TSUNOSHIMA BRIDGE สะพานสโึนชมิะ โอฮาช ิเปิดในปี 2000 และยงัเป็นหนึง่ใน

สะพานเชือ่มไปยงัเกาะอามากะเสะทีย่าวทีส่ดุ 1,780 เมตร ทีน่ีไ่ดเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์โฆษณา และ

รายการโทรทศันม์ากมาย กอ่นทีจ่ะขา้มสะพานสโึนชมิะจะพบกบัสวนสาธารณะทัง้สองขา้งของสะพานเป็นจดุ

ถา่ยรปูทีส่วยงามทีส่ดุ และจดุชมววิดา้นตะวันตกทา่มกลางเกาะสเีขยีวทะเลสฟ้ีาสะพานสขีาวมทีวิทศันอ์นัแสนโร

แมนตกิของสะพานสโึนะชมิะ 
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ค า่ บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั 

พกัที ่    HOTEL AZ BEPPU EKIMAE,หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 4  บอ่น า้พุรอ้น - ชโินอเิกะ จโิกก ุ- หมูบ่า้นยฟุุอนิ - หมูบ่า้นมาเมดะ – ออิอนมอลล ์                   

(B/L/-)                

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่บอ่น า้พุรอ้น (JIGOKU MEGURI) หรอื บอ่น ้าพุรอ้นขมุนรกทัง้แปด เป็นบอ่น ้าพุ

รอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เชน่ ก ามะถัน แร่

เหล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัว

ตามลักษณะภายนอกทีเ่ห็นกนั  

 ท่านจะไดพ้บกับ บ่อทะเลเดือด ยูม ิจโิกกุ ซึง่เป็น 1 ใน 8 บ่อน ้ าพุรอ้นชือ่ดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อที่

นักทอ่งเทีย่วนยิมไปชมมากทีส่ดุเพราะมคีวามสวยงามดูเป็นนรกนอ้ยกว่าแห่งอืน่ ตัง้แต่ทางเขา้เราจะเห็นควัน

ขาวพวยพุง่แทรกกอ้นหนิใหญ่ขึน้มาเสยีงดังฟู่ ๆๆ อยูต่ลอดเวลา เมือ่เดนิเขา้ไปใกล ้ๆ  จะรูส้กึไดถ้งึความรอ้นที่

พุง่ขึน้มาจากใตธ้รณี 
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 น าท่านเดนิทางสู ่ชโินอเิกะ จโิกกุ บอ่นี้มสีแีดงคลา้ยกับสขีองเลอืด เชือ่กันว่าบ่อนี้อดุมดว้ยแร่ธาตุมากมาย 

จนเกดิเป็นผลติภัณฑด์นิเหนียวสแีดงทีม่ปีระสทิธภิาพในการรักษาโรคผวิหนังไดอ้กีดว้ย ภายในยังมรีา้นขาบ

ของทีร่ะลกึ ผงแรอ่อนเซน็ทีส่ามารถน ากลับไปแชท่ีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 

 

 

  

 น าทา่นเขา้สู ่หมูบ่า้นยฟุุอนิ เป็นตน้แบบของหมูบ่า้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น และเมอืงนี้มชี ือ่เสยีง อกีอยา่ง

ในเรือ่งของน ้าพุรอ้น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี่

งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บา้นยูฟูอนิ อีกทัง้ยังมีรา้นคา้ขายของพื้นเมือง ผักและผลไมส้ด ของที่ระลึก 

HANDMADE น่ารักๆ มากมายและยงัมขีนมขึน้ชือ่อยา่ง “โคร็อกเกะ” (มนัชบุเกล็ดขนมปังทอด)  

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร JAPAN SET  

 น าท่านสู ่หมูบ่า้นมาเมดะ (Mamedamachi Shopping Street) ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นลติเติล้เกยีว

โตแห่งควิช ูและทุกวันนี้ก็ยังคงอาคารบา้นเรอืนจากสมัยเอโดะเอาไวไ้ด ้ถนนสายหลักคอืถนนคามมิาจ ิและ

ถนนมยิกู ิมรีา้นคา้ทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารทอ้งถิน่งานศลิปะและงานฝีมอืโรงเหลา้สาเกและแมแ้ต่โรงงานมิ

โซะทีจั่ดสง่ใหแ้กร่าชวงศ ์
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 ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ออิอนมอลล ์(AEON MALL) คอืหา้งทีร่วมเอาซเูปอรม์ารเ์ก็ตและชอ้ปป้ิงมอลลไ์ว ้

ดว้ยกนั มสีาขาอยูม่ากมายทั่วประเทศญีปุ่่ น และเนือ่งจากมสีนิคา้หลากหลายครบครันตัง้แตเ่สือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม 

สนิคา้ซกักะ (ZAKKA) เครือ่งใชไ้ฟฟ้า หนังสอื ยาชนดิตา่งๆ ตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหาร จงึเหมาะส าหรับผูท้ี่

ตอ้งการซือ้ของชิน้ใหญ่ หรือของที่ระลกึ ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบรกิารเคาน์เตอร์คืนภาษีที่

พนักงานพดูภาษาตา่งประเทศได ้และมบีรกิารกลอ่งส าหรับแพ็คใหฟ้รดีว้ย เรยีกว่ามบีรกิารอ านวยความสะดวก

ใหก้บันักชอ้ปจากตา่งประเทศอยา่งครบครันเลยทเีดยีว 

 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ HEIWADAI HOTEL FUKUOKAหรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 5  วดัโทโชจ ิ- LALAPORT - DUTY FREE - คาแนลซติีฮ้ากาตะ – ย่านยะไต ฮากาตะ                   

(B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

 น าทา่นไหวพ้ระตอ่ที ่วดัโทโชจ ิ(TOCHOJI TEMPLE) วัดทีเ่ป็นศนูยร์วมทางจติใจของผูค้นในเมอืงฟกุโุอกะ

แหง่นี ้ถกูสรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 806 โดยภายในเต็มไปดว้ยศาสนสถานทีน่่าสนใจ และเป่ียมไปดว้ย

ประวัตศิาสตรม์ากมาย ไมว่า่จะเป็น พระพทุธรปูท าจากไมแ้กะสลักขนาดใหญ่, เจดยีส์แีดงสด, หอไมโ้บราณ 

ฯลฯ 

 

 

 

พลาดไมไ่ด ้ถา่ยรปูเชค็อนิกบั RX-93FFΝ GUNDAM หรอืเรยีกสัน้ๆ วา่ V GUNDAM (นวิกนัดัม้) ประจ าการ

อยูท่ีห่นา้หา้งสรรพสนิคา้ MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA ความสงูถงึ 24.8 เมตร 

พลาดไมไ่ดก้บัการปักหมดุ GUNDAM PARK FUKUOKA ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของศนูยก์ารคา้ เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่

กนัดัม้ทีจ่ดัเต็มทกุอยา่ง ทัง้เรือ่งขอ้มลูตา่ง ๆ ของกนัดัม้ ความบนัเทงิและความสนุกสนานแบบฉบบัสวนสนุก

แนวกนัดัม้ และสนิคา้ทีเ่กีย่วกบักนัดัม้นานาชนดิ มาทีน่ีท่ีเ่ดยีวเรยีกวา่จบครบรส 
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เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

  

 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นคา้ DUTY FREE ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิช่น 

เครือ่งส าอาง  โฟมลา้งหนา้ วติามนิตา่งๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 

  

 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงคาแนลซติีฮ้ากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูร่มิน ้า

ภายในตัวเมอืงฟกูโุอกะ ทีม่คีวามเกต๋รงดา้นในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแหง่นี้ แค่รูปร่างภายนอก

ของหา้งแห่งนี้ก็เท่หอ์ย่าบอกใครแลว้ ในส่วนของรา้นคา้ก็มใีหเ้ลอืกชอ้ปเพลนิ ๆ กว่า 250 รา้น มทีัง้รา้นทีม่ี

เฉพาะในญีปุ่่ น ไปจนถงึรา้นทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของหา้งแห่งนี้มชี ือ่เรยีกว่า “ราเมน 

สเตเดีย่ม” ทีม่รีาเมนดังๆ จากทั่วทุกภมูภิาคของญีปุ่่ นมารวมตัวใหช้มิกันแบบไม่ตอ้งไปหาทีอ่ ืน่ใหล้ าบากอกี

ดว้ย  
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อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ยา่นยะไต ฮากาตะ (YATAI HAKATA) โซนขายอาหารขา้งทางทีม่ขีองกนิอรอ่ยๆ จาก

รา้นคา้เล็กๆ ทีเ่รยีงรายตลอดทัง้ยา่น ใหอ้ารมณ์ประมาณสตรทีฟู้ดบา้นเรา ซึง่ค าวา่ ยะไต (YATAI) เป็น

ภาษาญีปุ่่ นทีม่คีวามหมายวา่ แผงลอย หรอืซุม้ขายอาหารขนาดเล็ก เนน้ขายอาหารกนิงา่ย เป็นเมนูทีค่นทอ้งที่

ชอบกนิกนั ซึง่ยา่นยะไต ฮากาตะ ก็มใีหเ้ลอืกแบบจัดเต็ม ทัง้ฮากาตะราเมง (HAKATA RAMEN), หมอ้ไฟ 

(ODEN), ไกย่า่ง (YAKITORI) ฯลฯ รวมถงึความเป็นกนัเอง ของบรรดาพอ่ครัว แมค่รัวในรา้น ท าใหส้ามารถไป

น่ังกนิไดอ้ยา่งสบายใจ ทา่มกลางบรรยากาศรมิน ้ายามค า่คนื ซึง่เหมาะแกก่ารมาหาอะไรกนิ หลังจากไปเทีย่วมา

ทัง้วันทีส่ดุ 

 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ HEIWADAI HOTEL FUKUOKAหรอืเทยีบเทา่  

 

DAY6 ทา่อากาศยานฟุกโุอกะ – กรงุทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                (B/-/-)                   

 

เชา้ บรกิารอาหาร เมนเูบนโตะ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานฟกุโุอกะ 

08.25  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET 

เทีย่วบนิที ่VZ811   

12.35 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ  
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่อตัรา 

ทา่นละ 

30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2566 47,999 47,999 6,500 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 27,500 บาท 

** ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท (ไมม่ที ีน่ ัง่

บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการท ากรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 

การเขา้ประเทศญีปุ่่ นแนะน าใหม้กีารท าประกนัการเดนิทาง โดยรายการนีไ้ม่รวมประกนัการเดนิทางที่

ครอบคลุมประกนัสุขภาพทีม่วีงเงนิรกัษาโควดิ-19 ทา่นสามารถตดิตอ่เพือ่ชือ้ประกนัไดใ้นราคาเริม่ตน้ 225 

บาท (แผน EASY VISA) ประกนัคุม้ครองการเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ

เนือ่งจากอุบตัเิหตุสูงสุด 1,500,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลจา่ยตามจรงิสูงสุด 2,000,000 บาท และการ

คุม้ครองดา้นอืน่ๆ (เงือ่นไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 

 

ขอ้ส าคญั  

- อัตรานี้ยังไมร่วมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลง

ราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงใหเ้ทา่น ัน้ การเสรมิเตียงจะขึน้อยู่กับนโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสรมิเตยีง) กรณีทีห่อ้ง TRP 

เต็ม ทางบรษิทัอาจจะตอ้งปรบัไปนอนหอ้งพกัส าหรบั 1 ทา่น 1 หอ้งและส าหรบั 2 ทา่น 1 หอ้ง โดยทา่น

จะตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่ว 

- อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 

3,200 บาท)  
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- เนือ่งจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบนิ หรอืช่วงเทศกาลตา่งๆ และตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

รถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง

เครือ่งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิ่มสถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิต่อแจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้    

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภยั  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสสปอรต์ตา่งชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 
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- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตัว เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง วัคซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเก็บภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บลกูคา้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- คา่วซีา่ทอ่งเทีย่ว 1,500 บาท 

- ประกนัการเดนิทางทีค่รอบคลมุประกนัสขุภาพทีม่วีงเงนิรกัษาโควดิ-19  

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชั่วโมง และ

เป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้ับทางบรษัิท กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีล

ตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยัน เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บันโยบายของสายการบนิและบรษัิทคูค่า้ และตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็น

ภาษาองักฤษเทา่น ัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

เงือ่นไขการจอง 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 21,000 บาท 

หลังจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

**กรณุาสง่ส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทั** 

- กรุณาช าระคา่ทัวรส์่วนทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไมช่ าระ

ภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

https://bit.ly/3NVFrkV
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เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 40 วัน* 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษัิทแลนดต์า่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง 

(เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการ

ด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณี

ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมด

นีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


