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HILIGHT  

 

 น่ังกระเชา้ชมววิเมอืงเบปป ุ  เดนิเลน่สะพานแขวนยเูมะ โออติะ  

 เทีย่วชมปราสาทคมุาโมโต ้  หมูบ่า้นยฟูอุนิ ฟลอรร์ัล 

 ซากรุะโนะบาบะ โจไซเอ็น  ศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร ิ

 กจิกรรมเก็บสตรอเบอรร์ี ่  บอ่น ้าจโิกก ุเมกรุ ิ

 ชอ้ปป้ิงกนัดั๊ม ปารค์ ฟกุโุอกะ  ศาลเจา้ดาไซฟ ุ

 ชอ้ปป้ิง ยา่นเทนจนิ  แชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิ2 คนื 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (VZ 810 01.50 – 

09.00) 

    

2 

คิวชู  (สนามบินฟุกุ โอกะ )  – เมือ งนางาซากิ – 

พพิธิภัณฑส์งครามนางาซาก ิ– สวนสันตภิาพ – เมอืง

ซากะ – ศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร ิ– ถนนสาเก สายฮเิซ็นฮา

มาชกู ุ– ศาลเจา้สารพัดนกึ โทโยตะมะฮเิมะ – แชน่ ้าแร่

ธรรมชาต ิ

     

URESHINO 

ONSEN  

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

3 

เมืองคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะ

บาบะ โจไซเอ็น – ส านักงาน แสนน่ารักของคุมะมง – 

เบปปุ – น่ังกระเชา้ชมววิ เมืองเบปปุ – แช่น ้าแร่

ธรรมชาต ิ

      

BEPPU SUGINOI 

ONSEN [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

บอ่น ้าจโิกก ุเมกรุ ิ(ชม 2 บอ่) - หมูบ่า้นยฟูอุนิ ฟลอรร์ัล 

- ทะเลสาบครินิ – สะพานแขวนยูเมะ โออติะ – โทซ ุ

พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท – ฟกุโุอกะ 

    อสิระ 

FUKUOKA 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เก็บสตรอเบอรร์ี ่– ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– รา้นจ าหน่ายของ

ฝาก – กนัดั๊ม ปารค์ ฟกุโุอกะ – ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ 
  อสิระ อสิระ 

FUKUOKA 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ควิช ู(สนามบนิฟกุโุอกะ) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณ

ภมู)ิ  

(VZ 811 09.30 – 13.40) 

    

 

ราคาแนะน าเพยีง 32,900.-  เสน้ทางการเดนิทาง 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (VZ 810 01.50 – 09.00) 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิไทยเวยีตเจ็ทแอร ์เจา้หนา้ที่

บรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัที ่2 

ควิชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) – เมอืงนางาซาก ิ– พพิธิภณัฑส์งครามนางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพ – 

เมอืงซากะ – ศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร ิ– ถนนสาเก สายฮเิซ็นฮามาชูก ุ– ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะ

มะฮเิมะ – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

01.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ  ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิไทยเวยีตเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ 

810 

09.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 พพิธิภณัฑส์งครามนางาซาก ิชมอาคารพพิธิภัณฑ ์และสิง่กอ่สรา้งทีถ่กูระเบดิในสมัยสงครามโลกครัง้

ที ่2 ทีเ่กดิขึน้ในวันที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ไวใ้หค้นรุ่นหลังไดดู้เป็นอนุสรณ์ น า

ท่านชมภาพเหตุการณ์ และขา้วของเครือ่งใช ้จากสงครามทีก่อ่ใหเ้กดิความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวงต่อ

ประเทศญีปุ่่ นในครัง้นัน้  

 

 สวนสนัตภิาพ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 เรยีกวา่ “สงครามมหาเอเชยี

บรูพา” ภายในมอีนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามทีผ่่านมาและการมองใหเ้ห็น

ถงึสนัตภิาพในอนาคตซึง่จะเป็นทีม่าแหง่ความสงบรม่รืน่ตอ่ไป 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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 ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิอกีหนึง่ศาลเจา้เกา่แกข่องจังหวัดซากะ (Saga) ทีม่อีายหุลายรอ้ยปีถกูสรา้งขึน้เมือ่

ประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซึง่เป็นศาลเจา้ทียู่่ศาสนาพุทธนกิายชนิโตเป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูนาเบะชมิะ 

(Nabeshima clan) ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ และยังเป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญแ่ละส าคัญเป็น

อันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร ิ(Fushi-mi Inari Shrine)ในเกยีวโต(Kyoto) และศาลเจา้คะ

ซะมา่อนิาร ิ(Kasama Inari Shrine) ในอบิาระก(ิIbaraki)อกีดว้ย โดยเป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์

ท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากมักจะนยิมมาสกัการะขอพรเพือ่ใหทั้ง้การเก็บเกีย่วพชืผลทางการเกษตรและธรุกจิ

ตา่งใหม้คีวามส าเร็จอยา่งไมข่าดสาย แถมยังเป็นจดุชมววิทีส่วยมากๆของเมอืง ไมว่า่จะเป็นชว่งฤดใูบไม ้

ผล ิยามทีด่อกซากรุะบานสะพร่ัง มจีุดทีเ่มือ่มาแลว้ตอ้งไปเช็กอนิก็ตรงสว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสี

แดงคูก่บัแมน่ ้าสายเล็กๆเป็นจดุถา่ยภาพทีส่วยงามเลยทเีดยีว บรเิวณดา้นหนา้ศาลเจา้ยังมรีา้นคา้ขายของ

ทีร่ะลกึทอ้งถิน่ทีน่่ารักมากมายเรยีงรายอยูด่ว้ย 

 

 ถนนสายสาเกฮเิซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเกา่แกแ่ห่งคาชมิะ เรยีกไดว้่าเป็นอกี

ไฮไลตข์องเมืองซากะ ย่านที่ข ึน้ชือ่เรื่องรา้นสาเกและโรงงานท าสาเกอันโด่งดัง ที่แฝงตัวอยู่ภายใน

อาคารบา้นเรอืนเกา่แกอ่ายนัุบรอ้ยๆปี เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีน่่ามาเดนิเลน่กนิลมชมววิสดุๆ นอกจากจะได ้

พบกบัรา้นขายสาเกขึน้ชือ่ของเมอืงแลว้ ยังเจอกบัรา้นขายของน่ารักๆ ทีเ่ป็นงาน Handmade เก๋ๆ  ชคิๆ ที่

ไมเ่หมอืนใครแน่นอน ไดเ้วลาอนัควรเดนิทางสูเ่มอืงน ้าแรผ่วิสวย 
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 ศาลเจา้สารพดันกึ โทโยตะมะฮเิมะหรอืทีเ่รยีกวา่“ปลาดุกนามะสซึามะ” (Toyotamahime 

Shrine) ผูใ้หพ้รผวิสวยโทโยทามะฮเิมะคอืผูรั้บใชเ้จา้หญงิโอโตะฮเิมะแห่งวังบาดาล เรือ่งเลา่มอียูว่่า

เมือ่ครัง้ทีโ่ทโยทามะฮเิมะเดนิทางมาเยอืนอเุรชโินะ นางไดพ้บกบัปลาดกุตัวใหญท่ีไ่ดร้ับบาดเจ็บ จงึราด

น ้ารอ้นทีผ่ดุขึน้มาใสแ่ลว้พบวา่ผวิของมันสวยขึน้ ภายในศาลเจา้โทโยทามะฮเิมะจนิจะม ี“ศาลนามะส”ึ ที่

เชือ่กนัวา่ถา้สมัผัส “ปลาดกุนามะสซึามะ” ซึง่ท าจากดนิสขีาวลืน่เป็นมันวาว ผูนั้น้ก็จะมผีวิทีข่าวและสวย

เฉกเชน่เดยีวกนั ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วหญงินยิมมาสกัการะศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั URESHINO ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
เมอืงคมุาโมโตะ – ปราสาทคมุาโมโตะ - ซากรุะโนะบาบะ โจไซเอ็น – ส านกังาน แสนนา่รกัของ

คมุะมง – เบปป ุ– น ัง่กระเชา้ชมววิ เมอืงเบปป ุ– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางสู ่จงัหวดัคุมาโมโตะ (Kumamoto) เป็นจังหวัดในภูมภิาคควิช ูทีม่นีอ้งหมดี าจอมกวน คุ

มะมง (Kumamon) เป็นมาสคอตประจ าจังหวัดทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก ผูค้นนยิมเลี้ยงสตัวแ์ละปลกูผชืพัก

ผลไม ้เป็นจังหวัดทีส่ง่ออกแตงโมเป็นอนัดับ 1 ของญีปุ่่ น 

 ชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) ปราสาทคุมาโมโตะเ ป็นตัวแทนของ

สถาปัตยกรรมปราสาทของญี่ปุ่ น  จัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่ น สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1601 โดยคาโตะ คโิยมาสะและใชเ้วลาในการกอ่สรา้งเจ็ดปี ปราสาทแห่งนี้ ซึง่รูจั้กกันในอกีชือ่หนึง่ว่า 

“กนินนัโจ” (ปราสาทกงิโกะ) เป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญ่โตและสวยงาม เมือ่ปี ค.ศ.2016 ไดเ้กดิ
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แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ สง่ผลใหต้ัวปราสาทไดรั้บความเสยีหายอย่างหนัก ตอ้งปิดปรับปรุงไปหลายปี จน

ปัจจบุนัไดก้ลับมาเปิดใหท้กุทา่นสามารถเขา้ชมความสวยงามและสมัผัสความยิง่ใหญข่องปราสาท 

 

 ยา่นชอ้ปป้ิงซากรุะโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาของตัว

ปราสาทคมุาโมโตะ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง ที่มีการจ าลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษ

ที่ 17 ขึน้มาใหม่ มีรา้นอาหารกว่า 20 รา้น มีรา้นขายผลิตภัณฑ์อาหารดัง้เดิมของคุมาโมโตะ

ดว้ย ไดแ้ก่ ซาชมิิเนื้อมา้ (บาซาช)ิ, รากบัวทอดยัดไสม้ัสตาร์ด (คาราชเิร็งกง) และดังโงะไสม้ัน

เทศ (อคิ ินาริดังโงะ) นอกจากนี้ยังมีสนิคา้จ ากัดตามฤดูกาล เช่น ชาสม้ยูซุกับขงิ ซึง่จะมีเฉพาะ

หนา้หนาวเท่านั ้น ส่วนหนา้รอ้นเพลิดเพลินกับรา้นแผงลอยที่มาเปิดที่นี่ทีม่เีอกลักษณ์ สไตลย์อ้น

ยคุทีถ่กูจัดสรรพืน้ทีม่าเป็นอย่างด ีจุดเดน่ของทีน่ี่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ขา้วของเครือ่งใช ้ของฝากต่างๆ 

และพพิธิภัณฑ ์Wakuwaku ทีบ่อกเลา่ความเป็นมาของเมอืง นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารขายของกนิตา่งๆ 

โดยเฉพาะ เมนูทอ้งถิน่ เชน่ ไอศกรมีชาเขยีว  อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าทา่นชม ส านกังาน แสนนา่รกัของคมุะมง หรอื คมุะมงสแควร ์(Kumamon Square) ทีม่คีมุะมง

เป็นผูจ้ัดการฝ่ายขายและฝ่ายสรา้งความสุขของจังหวัดคุมาโมโตะ ทีน่ี่เป็นเหมอืนศูนยป์ฏบิัตกิาร

ของคมุะมง มจัีดแสดงภาพทีร่ะลกึตอนคมุะมงเดนิทางไปยังทีต่า่งๆ ทั่วญีปุ่่ น ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 

คาเฟ่ ฯลฯ เรียกไดว้่าสาวกคุมะมงตอ้งเป็นปลืม้ เพราะอาหาร ขนม ของใชใ้นชวีติประจ าวันและสนิคา้

ตา่งๆ ลว้นมคีาแรคเตอรค์มุะมงอยูด่ว้ย ใครเป็นแฟนคลับหมดี ามาดกวนคมุะมงคงไดข้องฝากตดิไมต้ดิมอื

กลับบา้นอยา่งแน่นอน 

 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบปปุ (Beppu) เมอืงในจงัหวดัโออติะ ตัง้อยู่บนชายฝ่ัง

ทะเลตะวันออกของเกาะควิช ูประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงท่องเทีย่วแชน่ ้าพุรอ้นยอดนยิอมของญีปุ่่ น จัดเป็น

เมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแรม่ากทีส่ดุ นักทอ่งเทีย่วนยิมมาแชอ่อนเซนหรอือบทรายรอ้นรมิทะเลทีเ่มอืงนี ้
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 น ัง่กระเชา้ชมววิ เมอืงเบปป ุ(Beppu Ropeway) เป็นกระเชา้ขนาดยักษ์ทีเ่ชือ่มตอ่จากเชงิเขาไปถงึ

ยอดของภเูขา Tsurumi ในเมอืงเบปป ุมคีวามสงู 1,300 เมตรจากระดับน ้าทะเล นับเป็นกระเชา้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในภมูภิาคควิช ู อสิระใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ รอบๆเมอืงเบปป ุไดถ้งึ 360 องศา โดยความงดงาม

ของทีน่ี ้จะแตกตา่งกนัไปทัง้ 4 ฤด ู

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั BEPPU SUGINOI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 บอ่น า้จโิกกุ เมกุร ิ(ชม 2 บอ่) - หมูบ่า้นยูฟุอนิ ฟลอรร์ลั - ทะเลสาบครินิ – สะพานแขวนยูเมะ 

โออติะ – โทซุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท – ฟกุโุอกะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 ชม จโิงคเุมงรุ ิ(JIGOKU MEGURI) ซึง่ประกอบไปดว้ยบอ่น ้าแรส่สีนัแปลกตาทัง้หมด 8 บอ่ (ไกดจ์ะ
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พาทา่นเยีย่มชม 2 บอ่) ทีเ่กดิจากการรังสรรคข์ึน้โดยธรรมชาตแิต่ละบ่อมคีวามรอ้นสูงเกนิกว่า 100 

องศาเซลเซยีส ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิทีม่นุษยธ์รรมดาไมอ่าจลงไปสมัผัสได ้จงึถกูกลา่วขานวา่เป็น

เสมอืน “บ่อน ้าแร่นรก” ดังนัน้ ทีน่ี่จงึมตีัวมาสคอทเป็นยมทูตนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับทุกคนทีม่าเยอืน

สถานทีแ่ห ่

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 หมูบ่า้นยฟูุอนิ (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทีอ่ยูใ่นจังหวัดโออติะหา่งจากเมอืง

บอ่น ้ารอ้นเบปปปุระมาณ10 กโิลเมตร หมูบ่า้นแหง่นี้เป็นหมูบ่า้นหัตถกรรม และยังเป็นทีร่วบรวมแบบบา้น

ตา่งๆในประเทศญีปุ่่ นทีม่อีายตุัง้แต ่120-180 ปีมารวมไวท้ีน่ี่อกีดว้ย ทีน่ี่จงึจัดไดว้า่เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชีวีติ

ทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้พบความงามของทะเลสาบ

ครินิ (Kirin Lake) น ้าทะเลสาบใสเห็นตัวปลาแหวกวา่ยในผนืน ้า บางชว่งมหีมอกบางๆ ลง นับวา่คุม้คา่

กับการมาเห็นความงามนี้ดว้ยตาตัวเองสักครัง้นึงอย่างแน่นอน อสิระใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย 
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 สะพานแขวนยูเมะ โออติะ (KOKONOE“YUME) เปิดเมือ่วันที ่30 ตุลาคม 2549 มคีวามยาว 390 

เมตร สงู 173 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร เป็นสะพานแขวนทีม่ไีวส้ าหรับทางเดนิทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น หากวันที่

สภาพอากาศเป็นใจ ดา้นหนา้ของสะพานแขวนยูเมะ สามารถมองเห็น น ้าตกชนิโดโนะทาก'ิ ซึง่ไดรั้บ

เลอืกใหเ้ป็น 100 น ้าตกทีส่วยงามใน คุณสามารถเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ทีส่วยงามของแต่ละฤดูกาลได ้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถมองเห็น ภูเขามมิาตะ และภูเขาไวตะ ในระยะไกล ดว้ยทวิทัศน์ 360 องศาที่

สวยงาม 
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 โทสุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท ทีท่ าเป็นชอปป้ิงมอลลแ์ห่งนี้ มตีน้แบบมาจากเมอืงทีส่วยงามทางตอนใตข้อง

รัฐแคลฟิอรเ์นียทีม่อีากาศสดชืน่แจ่มใสและมแีสงแดดสอ่งสว่าง มทัีง้แบรนดใ์นประเทศและแบรนดน์อก

ทีม่าด าเนนิกจิการเองโดยตรงกว่า 150 รา้น และมศีูนยอ์าหารและรา้นอาหารเพยีบ ภายในบรรยากาศที่

โลง่สบายท าใหเ้ดนิเลน่ไดท้ัง้วันเลย 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ในเอาทเ์ล็ท 

ทีพ่กั  
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เก็บสตรอเบอรร์ ี ่– ศาลเจา้ดาไซฟุ – รา้นจ าหนา่ยของฝาก – กนัด ัม๊ ปารค์ ฟุกโุอกะ – ชอ้ปป้ิง

ยา่นเทนจนิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 เดนิทางสู ่สวนสตรอวเ์บอรร์ ีชมบรรยากาศโรงเรอืน การปลกูสตรอวเ์บอรแีบบ Organic 100% และยัง

ไดร้ับการดูแลเป็นอย่างด ีอยู่ในระบบปิดทีม่กีารควบคุมสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถ

เก็บทานไดเ้ลย โดยทีไ่มต่อ้งลา้ง ใหท้า่นไดส้นุกกับกจิกรรม เก็บสตรอวเ์บอรร์ ีสดๆจากตน้มาทานได้

แบบไมอ่ ัน้ ยิง่ลกูไหนแดงรสชาตกิ็จะหวานอรอ่ยถกุใจแน่นอน (ระยะเวลาการเก็บสตรอวเ์บอรร์ ีจะอยู่

ในชว่งตน้เดอืนมกราคม จนถงึ เดอืนมเษายน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

 เดนิทางสู่ ศาลเจา้แห่งต านานปราชญ ์คนส าคัญของญี่ปุ่ น ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจา้ที่

ต ัง้อยู่ในดาไซฟุ ซึง่เคยเป็นที่ท าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชกิุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 

รัฐมนตรฝ่ีายซา้ย ฟจุวิะระ โนะ โทคฮิะระ (Fujiwara no Tokihara) ไดว้างแผนเพือ่ท าใหคู้แ่ขง่ของ ซุ

กะวะระ โนะ มชิซิาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขัน้ลงจากต าแหน่งในชัน้ศาลกลายเป็น

ขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ยประจ าทีด่าไซฟ ุหลังจากนัน้ซกุะวะระจบชวีติลงทีน่ั่นและถกูฝังอยูท่ีน่ี่ในฐานะเทพผู ้

คุม้ครอง นอกจากนีเ้ขายังเป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การอทุศิตนและโชคลาภ ศาลเจา้

ดาไซฟ ุเท็นมันก ุดงึดดูผูค้นทีม่าเยีย่มชมและขอพรมากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี อกีทัง้ยังไดร้ับความนยิม

อย่างยิง่ในหมู่นักเรียนทีก่ าลังเตรียมสอบ ทีผู่ค้นพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรียน

การศกึษา ทัง้สองฝ่ังถนนทีเ่ดนิเขา้บรเิวณศาลเจา้ยังต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ และขนมขึน้ชือ่

ตามต านาน อเุมะกาเอะโมจ ิรวมทัง้สตารบ์คัสท์ีต่กแตง่ไดส้วยงามตดิอนัดับโลกอกีดว้ย 
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 รา้นจ าหนา่ยสนิคา้ทีร่ะลกึมาตรฐานญีปุ่่ น แหลง่รวม เครือ่งส าอางค ์และผลติภัณฑน์านาชนดิ ทีเ่ป็นที่

นยิม ในการเลอืกซือ้กลับเป็นของฝากของทีร่ะลกึอนัไดม้าตรฐานการผลติของญีปุ่่ น เชน่ เครือ่งส าอางค ์

โฟมลา้งหนา้ ครมีบ ารงุผวิ และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ทีร่าคาเกนิคุม้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กนัด ัม้ ปารค์ ฟกุโุอกะ (Gundam Park Fukuoka) ไฮไลท!์!! ชม กนัด ัม้ตวัใหม่

ลา่สดุขนาดเทา่ของจรงิ “Nu Gundam” และยังถกูประกาศวา่เป็นกนัดัม้ทีส่งูในญีปุ่่ น มีการระบคุวาม

สงูประมาณ 20 เมตร ซึง่สงูกวา่ RX-0 Unicorn Gundam ในโตเกยีวทีส่งู 19.7 เมตร และสงูกวา่ RX-78-

2 Gundam ในโยโกฮามา่ทีส่งู 18 เมตร โดย NU Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตรเ์รือ่ง Mobile Suit 

Gundam Char’s Counter Attack ทีฉ่ายในปีค.ศ.1988 ถงึจะผา่นมามากกวา่ 30 ปีแตย่ังคงเป็นทีร่ักและ

ทีน่ยิม ของแฟนๆกนัดัม้ทั่วโลก ตัง้อยูท่ี ่ศนูยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka 

ในฟกุโุอกะ เปิดตัวครัง้แรกเมือ่วันที ่25 เมษายน ค.ศ.2022 ถอืเป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหม ่ทีใ่ครมาเยอืนฟุ

กุโอกะไม่ควรพลาด ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ซื้อสนิคา้ที่ระลกึตาม

อธัยาศัย 
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กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
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 ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงฟุกโุอกะ ยา่นเทนจนิ เพลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยซือ้ของ

ทีร่ะลกึอย่างจุใจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟช ัน่ส าหรบัวยัรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย  จากยา่นเทนจนิ ทา่นสามารถเดนิเลน่ตอ่ไปถงึ หา้งคาแนลซติี ้ทีอ่ยู่

ไมห่า่งกบัยา่นชอ้ปป้ิงเทนจนิกันได ้หา้งคาแนลซติี ้เป็นศนูยก์ารคา้และความบันเทงิขนาดใหญใ่นเมอืง

ฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น "เมอืงทีอ่ยู่ในเมอืง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ 

ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองทีไ่หลผ่านกลางศูนยก์ลางคา้ 

คาแนลซติตีัง้อยู่ตดิกับย่านบันเทงิและอยู่ระหว่างศูนยก์ลางธุรกจิและการคา้ปลกีของฟุกุโอกะ จงึเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่เมอืงไดอ้ย่างมาก จัดเป็นโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่

ใหญ่ที่สุดในประวัตศิาสตร์ญี่ปุ่ น (1.4 พันลา้นดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับพื้นที่ 234,460 ม²) สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบจนิตนาการอย่างมลีักษณะเด่นเฉพาะดว้ยประตมิากรรมรูปโคง้และน ้าพุจ านวนมาก 

และออกแบบอาคารไม่ใหม้องเห็นทวิทัศน์ของเมอืงภายนอกมากนัก เพือ่สรา้งบรรยากาศคลา้ยโอเอซสิ

แยกออกจากเมอืงโดยรอบ 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ควิชู (สนามบนิฟกุโุอกะ) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (VZ 811 09.30 – 13.40) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม หรอื บรกิารทา่นดา้ย Bento set 

 น าทา่นเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิฟกุโุอกะ 

 ถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยเวยีตเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ 811 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

  

13.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

OHAYO KYUSHU SAGA 6วนั 4คนื โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ทแอร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 7 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

06 - 11 ม.ค.66 33,900.- 33,900.- 30,900.- 8,900.- 25,900.- 

13 - 18 ม.ค.66 33,900.- 33,900.- 30,900.- 8,900.- 25,900.- 

19 - 24 ม.ค.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

27ม.ค. - 01 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

02 - 07 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

09 - 14 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

16 - 21 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

23 - 28 ก.พ.66 35,900.- 35,900.- 32,900.- 8,900.- 27,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 3,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มกนัท ัง้คณะ     คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี     คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 ก.ก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น)    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

1.1 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน ทกุแหง่ตามรายการทัวร์

ขา้งตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั ต ัว๋เครือ่งบนิ 

- กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง จาก ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

เป็นชัน้ธรุกจิ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิการลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 

วนั 

และ หากมตีอ้งการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดทีน่ ัง่ ตอ้งด าเนนิการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนั

เดนิทาง ดว้ยตวัทา่นเอง เทา่น ัน้  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  

หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับกอ่น (หรอืหลัง) ทา่นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิท

ทัวรเ์รยีกเก็บเพิม่เตมิกอ่นออกตั๋วโดยสาร  

- การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ  จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

จดัการไดแ้ตอ่ยา่งใด  

- ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯล่วงหนา้ทุก

ครัง้ เพือ่ตรวจสอบวา่กรุ๊ปมกีารออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม ่มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่

สามารถเดนิทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้  

1.2 คา่ทีพ่กั ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญีปุ่่ นแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพักคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพักแบบ 3  ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นช ัน้เดยีวกนั 

หรอื อยู่ตดิกนั **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่

สามารถจัดหาหอ้งพัก แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งพักแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 

[1TWN+1 SGL] แทน ** 
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-   กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในตัวเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอื ยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกบัโปรแกรมทัวร ์  

1.3 คา่อาหาร, คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

1.4 เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ หรอืมคัคเุทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

1.5 คา่น า้หนกัสมัภาระ (รวมในต ัว๋เครือ่งบนิ) โดยทั่วไป 20 กโิลกรัม 

1.6 คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ  

         -     ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิ 

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ 

มคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

- กรณีทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั 

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.7 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชวีติโดยอบุตัเิหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทาง

บรษัิทได ้ 

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ย

กวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอื เสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% เฉพาะคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.  คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน   **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที ่สถานทตูก าหนด) 
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2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่

ทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

3.  คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ซึง่ลูกคา้ตอ้ง

ช าระสว่นตา่งเพิม่ 

4.  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น ซึง่ตอ้งช าระ ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิตน้ทาง  

ส าหรับส่วนที่เพิม่เตมิแก่หัวหนา้ทัวร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กับความพงึพอใจใน

บรกิาร 

5.  ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่ น 

 

เง ือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลกิ 

1.  การท าการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

      1.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 17,000 บาท ภายใน 36 ชม หลงัจากท าการจอง พรอ้มจดัสง่เอกสารการจอง

มายงับรษิทัฯ 

     กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

     โดยทกุการจองจะไดรั้บการยนืยันสทิธิส์ ารองทีน่ั่ง เมือ่มกีารช าระมัดจ า เทา่นัน้ 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วนั ก่อนออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไม่ช าระตามที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิไมม่เีงือ่นไขใดๆ และขออนุญาตใหส้ทิธิก์ารจองแกล่กูคา้

ทา่นอืน่ทีอ่ยูล่ าดับถัดไป   

     1.3 เมือ่ช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมลล ์พรอ้ม

ท ัง้สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยันวา่ ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด วันทีใ่ด ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหาย อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ 

**  กรณุาตรวจสอบหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางไป-กลบั

มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

**การตดิตอ่ประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท  

** กรุณาศกึษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใชบ้รกิารของท่าน 

เนื่องจาก เมือ่ทา่นช าระเงนิครบจ านวนหรอืมัดจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขการบรกิารและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื

ตัวแทนจ าหน่าย(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่ง

หนึง่ เพื่อเป็นการแจง้ยกเลกิกับทางบรษัิทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบรษัิทไม่ขอรับยกเลกิการจอง ผ่านทาง

โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่าย (ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิท อยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์เร ือ่ง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจา่ยเงนิ

คา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังนี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเดนิทาง) หักคา่ใชจ้า่ย 2,000 บาท/ทา่น และคนืเงนิค่า

ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอื หักค่าธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด 

เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนักอ่นเดนิทาง (ไม่นับวันเดนิทาง) คนืเงนิรอ้ยละ 40 ของค่าทัวรท์ัง้หมด ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิเพื่อการเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครื่อง 

คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

** การจา่ยเงนิคนืแกนั่กทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึง่มกีารหักเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยที่

ไดจ้า่ยจรงิเพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วไปแลว้ เชน่ การมัดจ าทีน่ั่งบัตรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพั่ก  และ คา่ใชจ้า่ย

ทีจ่ าเป็นอืน่ๆ เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารกา

รันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า 

หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดทีช่ าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิการเดนิทางทีบ่รษิทัไดโ้ฆษณาไว ้ ซึง่มใิช่ความผดิของบรษิทัเอง  

ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิคา่บรกิารตามทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้ เต็มจ านวน โดยตอ้งมรีะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

กอ่นการเดนิทาง โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  *** 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

** ส าคญั !! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้ ** 
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4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ 

1. จ านวนผูเ้ดนิทางตอ้งมขี ัน้ต า่ 10 ทา่นขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่นอนัเกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุ (เยน) โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

9. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฏหมายประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็น

หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อกีทัง้โปรแกรมอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วเป็นส าคัญ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้ ีอ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ และอาจจะมกีารถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

** เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ **  

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออก จากประเทศญีปุ่่ น   
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2. เอกสารชือ่โรงแรมทีพั่กตลอดการเดนิทาง (ทัง้ 2 อยา่ง ทางบรษัิทจะเป็นผูจั้ดเตรยีมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น อกีครัง้)  

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) และ

ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา

ทีส่งูมาก 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


