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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 ฟุคโุอกะ – ศาลเจา้ยโูทกุ อนิะร ิ– สวนสนัตภิาพ – 
พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณู – สวนโกลฟเวอร ์– ภูเขาอนิาสะ  -   INASA KANKO 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 สะพานแวน่ตาแหง่นางาซาก ิ– หมูบ่า้นฮอลแลนด ์(Huis 
Ten Bosch)   - NIKKO HUISTEN BOSCH 

หรอื เทยีบเทา่ 

4 TOSU PREMIUM OUTLET – สะพานโคโคโนเอะ 
– บอ่นรกจโิคกุเมงูร ิ    SEIFU 

หรอื เทยีบเทา่ 

5 
หมูบ่า้นยฟููอนิ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – ชอ้ปป้ิงคาแนวซติี ้ 

– ชอ้ปป้ิงเทนจนิ 
  - 

CENTRAZA  

หรอื เทยีบเทา่ 

6 สนามบนิ ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ    - - - 
 

กําหนดการเดนิทาง 
25 – 30 ม.ค. 60, 15 – 20 // 16 – 21 ก.พ. 60 
01 – 06  // 03 – 08 ม.ีค 60 54,900.- 

FIGHT DETAIL 
TG 648 BKK - FUK 01.00 - 08.00 
TG 649 FUK - BKK 11.35 – 14.55 



 
 
 

วันแรก    กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

21.30 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C  

โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

วันที่สอง  ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้ายูโทก ุอินะริ – สวนสันติภาพ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนโกลฟเวอร์ – ภูเขาอินาสะ 

01.00 น.  เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG648 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

 นาํท่านตามรอยละครกลกิโมโนที่ “ศาลเจ้ายูโทก ุอินะริ” ศาลเจา้ใหญ่ของเมืองซา

กะ เป็นศาลเจา้ชินโตที่สร้างขึ้นเพือ่ถวายแด่เทพอินาริ เทพที่ประทานผลเก็บเก่ียว

อนัอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัมีผูศ้รัทธาไปสักการะขอความสาํเร็จดา้นธุรกิจการคา้

ดว้ย ศาลน้ีสร้างขึ้นในค.ศ. 168 เป็นศาลเจา้ประจาํตระกูล นาเบชิม่า ผูป้กครอง

เมืองซากะในสมยัเอโดะ และที่น่ีเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ที่ใหญ่และสาํคญัในญี่ปุ่ น 

อีกสองที่คือศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ และศาลเจา้คะซะมิ อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมกัน

ตามอธัยาศยั 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “สวนสันติภาพ” (Peace Park) สร้างขึ้นเตือนใจให้

ระลึกถึงประชาชนชาวนางาซากิซ่ึงถูกระเบิดปรมาณู สมยัสงครามโลก 

คร้ังที่สองใหช้นรุ่นหลงัไดร้ะลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู”พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นส่ิง

เตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ในวนัที่นางาซากิโดนพิษ

ร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมืองในเหตุการณ์การถูกระเบิดปรมาณู

ลูกที่ 2 ในวนัที่ 9 สิงหาคม 1964 ภายในมีการจดัแสดงซากช้ินส่วนส่ิงของ

ต่างๆ ภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนที่พงัราบ ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูท้ี่รอดชีวิต

แต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรังสีต่างๆ 

จากนั้น นาํท่านชม “สวนโกลฟเวอร์” สถานที่รวบรวมอาคารในรูปแบบยโูร-ญี่ปุ่ น 

โดยเฉพาะบ้านของนายโธมัสโกลฟเวอร์ ผูก่้อตั้ งบริษัทการคา้ระหว่าง

ประเทศขึ้น เม่ือปี 1859 ท่านสามารถชมววิของเมือง และอ่าวไดอ้ยา่งชดัเจนจากสวนแห่งน้ี 

จากนั้น นําท่านนั่งกระเช้าขึ้ นเขาไปยงัจุดชมวิว “ภูเขาอินาสะ” บนความสูงกว่า333 เมตร ที่ มีช่ือเสียงกล่าวกันว่า                   

มีความสวยงามทั้งกลางวนั และกลางคืน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศยั (ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก  

  นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก :  โรงแรม INASAYAMA KANKO หรือเทียบเท่า 

http://www.dplusguide.com/2014/japan-kyoto-fushimi-inari


ให้ท่านได้สัมผสักับการอาบนํ้ าแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าการอาบ

นํ้ าแร่จะทาํใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย 

วันที่สาม  สะพานแว่นตาแห่งนางาซาก ิ– หมู่บ้านฮอลแลนด์ (Huis Ten Bosch) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม “สะพานแว่นตาแห่งนางาซากิ (Meganabashi )” สะพานแห่งน้ีสร้างขึ้น

ที่แม่นํ้ านาคาชิม่าในปี 1634  โดยพระของวดัโคฟุคุจิ วา่กนัวา่สะพานน้ีเป็นสะพาน

หินทรงโคง้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ น หากเดินดา้นล่าง ของสะพานท่านจะเห็นหินรูป

หัวใจ ที่กระจายกันอยู่ตลอดแนวสะพานกว่า 20 ก้อนเลยทีเดียว อิสระให้ท่าน               

เดินชมกนัตามอธัยาศยั 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นาํท่านเดินทางสู่ “เฮ้าส์ เทน บอช (Huis Ten Bosch)” หมู่บา้นฮอลแลนดจ์าํลองเพยีงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่ น 

  ให้ท่านพบกบั “ KINGDOM OF LIGHT ” งานเทศกาลประดบัไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น ดว้ยหลอดไฟกว่า 13 

ลา้นดวง ตระการตากบั อาณาจกัรแห่งแสงไฟ ในตอนกลางคืน และ สนุกสนานกับการเดินเที่ยวชมสวนดอกไม้

นานาพนัธท่ี์สลบัสบัเปล่ียนกนัตามฤดูกาลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัสถาปัตยกรรมของส่ิงก่อสร้างภายในที่

ลว้นแลว้แต่เป็นศิลปะดั้งเดิมของฮอลแลนด ์แต่สร้างโดยช่างชาวญี่ปุ่ นที่ไม่เคยเห็นเมืองฮอลแลนด์มาก่อนโดยวสัดุ

ก่อสร้างบางส่วนนาํเขา้จากฮอลแลนด ์ชมพิพิธภณัฑภ์ายในเฮา้ส์ เทน บอช อาทิ Ornamental จดัแสดงเคร่ืองแก้ว

และโคมไฟสวยๆมากมาย Porelain Museum จดัแสดงเคร่ืองถว้ยชาม และลายครามต่างๆ  สนุกกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ

ภายในเฮา้ส์ เทน บอช ชม Teddy Bear Kingdom พิพิธภณัฑตุ์๊กตาหมีที่เป็นที่รู้จกัของคนทัว่โลก ชมเร่ืองราวตน้

กาํเนิด และวิวฒันาการของตุ๊กตาหมี Teddy Bear ซ่ึงรวบรวมตุ๊กตาหมีในยคุต่างๆไวม้ากมาย หรือจะเลือกชมวิว 

Huis Ten Bosch แบบพานอรามาจากตึกสูง Domtoren ที่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในสวนแห่งน้ี ต่ืนเตน้เร้าใจกบั

เคร่ืองเล่นสุดยอดไฮเทคแห่งเดียวในโลก Grand Odyssey ชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ร่วมผจญภยัไปในอวกาศ

เสมือนท่านเป็นนกัแสดงเองโดยใชรู้ปสแกนใบหนา้ของท่านแบบสามมิติ หรือสนุกสนานต่อที่ Horizon Adventure 

ต่ืนตากับเทคนิค  และเอฟเฟค ตระการตามากมายราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง ชม “ภาพยนตร์สามมิติ 

(3D)”ภาพเสมือนจริงที่หาชมไดย้ากใน Mysterious Escher สัมผสัประสบการณ์มหัศจรรย ์อนัน่าต่ืนเตน้ ใน “ห้อง

กลกระจก”ที่ถูกออกแบบมาอยา่งน่าทึ่ง ทา้ทายความสามารถให้ท่านเดินหาทาง ออกกนัเองใน Magic Mirror Maze 

ผจญภัยไปกับเรือเดินสมุทรของชาวฮอลแลนด์ ฝ่าพายุคล่ืนลม และเหล่าโจรสลัดกลางมหาสมุทร ในแบบ

ภาพยนตร์สามมิติ หรือเลือกหาของฝากในแบบ Huis Ten Bosch ตามอธัยาศยั   

  ( เร่ิมตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2559 – 7 พฤษภาคม 2560 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก :  โรงแรม  NIKKO HOTEL (HUIS TEN BOSCH) หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี   สะพานโคโคโนเอะ – TOSU PREMIUM OUTLET – บ่อนรกจิโคกเุมงูริ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ “TOSU PREMIUM OUTLET” แหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายชนิด ในราคาพิเศษ  

ใหท่้านเลือกซ้ือกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น  นาํท่านไปยงั “สะพานโคโคโนเอะ” สะพานสาํหรับคนเดินเทา้ที่มีความสูง 173 

เมตร ยาว 390 เมตร รองรับคนไดก้วา่ 1,800คน ระหวา่งเดินขา้มสะพานให้ท่าน

เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติจากทั้งสองฝ่ังสะพานกนัตามอธัยาศ ั

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 นาํท่านเดินทางสู่ “บ่อนรก” หรือเรียกว่า “จิโคกุเมงูริ” บ่อนํ้ าแร่ธรรมชาติที่มี

แตกต่างกนัไปบ่อนรกของที่น่ี มีอยูห่ลายบ่อ ทั้งบ่อเลือดท่ีเดือดปุดขึ้นมาเป็นสี

แดงเขม้ บ่อทะเลมีสีฟ้าราวกับนํ้ าทะเล บ่อโคลนเดือดที่ อัดแน่นด้วยแร่ธาตุ

เขม้ขน้ โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่ง

กล่ินกาํมะถนัอบอวลไปทัว่หุบเขามีควนัพวยพุง่ออกมาจากรอยแยกของหิน ซ่ึง

เป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาไดท้ี่น่ีที่เดียว  (ชมบ่อทะแล และบ่อเลือด) 

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก  

  นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก :  โรงแรม SEIFU HOTEL BEPPU หรือเทียบเท่า 

ใหท่้านไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่หรือเรียกอีกอยา่งว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อ

ผ่อนคลายความเม่ือยล้าการอาบนํ้ าแร่จะทาํให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, 

สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย 

วันที่ห้า   หมู่บ้านยูฟูอิน – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ช้อปป้ิงคาแนวซิตี ้– ช้อปป้ิงเทนจิน  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บา้นที่มีจุดเด่นด้านการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทั้ ง                       

มีช่ือเสียงดา้นผลิตภณัฑ ์OTOP เชิญท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑง์านฝีมือคุณภาพหลากหลาย ไดต้ามอธัยาศยั  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมังกุ” สร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ ์และกวีเอก ซูงา

วาระ มิจิซาเนะ ผูถู้กเนรเทศจากราชสํานักโตเกียว และเสียชีวิตลงภายหลัง ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชาในฐานะ

เทม็มงั เทพแห่งวรรณกรรมและวฒันธรรม ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั้นต่างพากนัมุ่งหนา้มายงัสะพานโคง้ของศาล

เจา้เพือ่บนบานขอใหส้อบผา่น  



 

 
  

จากนั้น  นําท่านเดินทางไปยงัย่านช้อปป้ิง “คาแนลซิตี้” ห้างสรรพสินค้าท่ีถูก

ออกแบบขึ้นมา โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส โดยมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร โดย

การสร้างขึ้นมาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทาํเป็นเมือง เมืองหน่ึงที่รวบรวม ส่ิง

อาํนวยความสะดวกทุกอยา่งมาไวท้ี่น้ีไม่ว่าจะเป็นโรงหนัง ห้างสรรพสินคา้ 

ที่จดัแสดงนิทรรศการ ร้านอาหาร ร้านราเม็ง สถานจดัแสดงแฟชัน่ เป็นตน้ 

จากนั้น ใหท่้านชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ “เทนจิน” อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกชม

สินคา้ และผลิตภณัฑช์ั้นนาํ นานาชนิด อาทิเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ตามอธัยาศยั   

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก :  โรงแรม CENTRAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห่ก  ฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟุกโุอกะ” เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองไทย 

11.35 น.  เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 

14.55 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ 
เด็ก 1 ท่าน พักกบั

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พักกบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มเีตยีงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน พักกบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตยีงเสริม) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

25 – 30 ม.ค. 60 

15 – 20 ม.ค. 60 

16 – 21 ก.พ. 60 

01 – 06 ม.ีค  60 

03 – 08 ม.ีค  60 

รวมตั๋ว 54,900.-  50,900.- 50,900.- 46,900.- 
8,500.- บาท 

ไม่รวมตั๋ว 36,900.-  36,900.- 36,900.- 32,900.- 

 

 

 



 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดทํ้าการจองไวก้บั

ทางบรษัิทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการชาํระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรบัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ดงักลา่วทกุกรณี 

3. การชําระคา่บรกิาร  

3.1 กรุณาสาํรองทีน่ั่ง พรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรุณาชาํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบัสาย

การบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไม่ผ่าน (ทา่นไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารอย่างถกูตอ้ง และตรงตามกาํหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวนัทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ําเนนิการออกตัว๋  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไม่ผา่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขึน้อยู่กบั

ราคาตัว๋เครือ่งบนิในแตล่ะกรุ๊ป)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้่ายนัน้ๆคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุ๊ป บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์

ขา้งตน้ การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50% โดยขึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการบนิ ทางบรษัิทไม่



อาจกาํหนดเองได ้อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั หากมคีา่ใชจ่่ายใดๆ ทเีพิม่ข ึน้ ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่าง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

 

 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

หมายเหต ุหอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกันตามทีต่อ้งการ ดังนัน้ท่านควรทีจ่ะสง่เรื่องแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลา อย่าง

นอ้ย 30 วนั 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรือ 

ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชม

สถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯไม่สามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

      5.คา่นํา้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไม่เกนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

6.คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธริับ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 76 ปี ข ึน้ไป  จะมสีทิธริับเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอุบัตเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จํากดัจํานวนเงนิความรบัผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งทําเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไม่เดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  
*** กรณีดงักลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไม่รบัผดิชอบไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ *** 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ ทีจํ่าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การนําส ิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน เหลอืมากกว่า 6 เดอืน ข ึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายุไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไม่ขอรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายไม่วา่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุโปรแกรมจัดทําขึน้สาํหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนื่องจากบรษัิททวัร ์ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นการชาํระขาดลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

ทัง้ส ิน้ ไม่สามารถคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใด 
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