
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : มกรำคม – เมษำยน 2561  

    ไฮไลท์ 
- ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่หมู่บ้ำนยูฟุอิน แช่ออนเซ็นที่ติดอันดับท๊อปของญี่ปุ่นที่เบปปุ  
- ศำลเจ้ำยูโทคุอินำริ 1 ใน 3 ศำลเจ้ำอินำริที่ใหญ่และส ำคัญของญี่ปุ่น  
- ช้อปป้ิง โทซุ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ต 
- ชม โรงผลิตน ำ้แร่ยุโนะฮำนะ หรือผลึกน ้ำแร่แช่ออนเซ็น  
- เล่นสกี บนลำนสกีหิมะ  
- แวะเก็บสตอร์เบอร์ร่ี พร้อมทำนไม่อั้น  
- ผ่อนคลำยกบักำรแช่ออนเซ็น บรรเทำอำกำรเมือ่ยล้ำ ช่วยให้ระบบหมุนเวยีนของโลหิตด ี

 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
45,900.- 

WONDERFUL JAPAN 
FUKUOKA – KYUSHU 

6 DAYS  4 NIGHTS 
 



 

    

วนัแรก       สนำมบินสุวรรณภูม ิ– สนำมบินฟุกโุอกะ 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินนำนำชำตสุิวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบิน 
THAI AIRWAY’S (TG) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง 

 

วนัที่สอง สนำมบินฟุกโุอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – หมู่บ้ำนยูฟูอนิ – เบปปุ – คำมำโดะ จโิกก ุ– โรงผลติน ำ้แร่ยุโนะฮำนะ 
  แช่ออนเซน 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบิน  THAI AIRWAY’S (TG)  เที่ยวบินที่ TG 648 
08.00 น. เดินทางถึง สนำมบินฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.)  หลงัผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้
น า อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ 
น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ วดัชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของจงัหวดัฟุกโุอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้แห่งความรู้ จึงมี
นกัเรียนนิสิตนกัศึกษามากราบไหวข้อพรเพ่ือการศึกษาไม่เวน้แต่
ละวนั ในฤดูใบไมผ้ลิภายในวดัมีตน้บ๊วยนานาพนัธ์มากกวา่ 
6,000 ตน้เจริญเติบโตอยา่งหนาแน่นทัว่บริเวณวดั ใหบ้รรยากาศ
ท่ีแสนร่ืนรมย ์ ดา้นหนา้ศาลเจา้มีรูปหล่อววัเทพเจา้นอนเฝ้าอยู่
บนแท่นดว้ยความเช่ือท่ีวา่ ถา้ลูบหวัววัแลว้จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจึงพากนัลบูหวัววัตวัน้ี
ดว้ยความเอน็ดู น าท่านสู่ หมู่บ้ำนยูฟูอนิ เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญ่ีปุ่น และเมืองน้ีมี
ช่ือเสียงอีกอยา่งในเร่ืองของน ้าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake 
Kinrin ทะเลสาบแห่งน้ีท่ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึง
ของหมู่บา้นยฟูอิูน ประกอบไปดว้ยร้านคา้ขายของพ้ืนเมือง ผกัและ
ผลไมส้ด ของท่ีระลึก Handmade น่ารักๆ มากมายและยงัมีขนมข้ึนช่ือ
อยา่ง "โคร็อกเกะ" (มนัชุบเกลด็ขนมปังทอด) โดยตวัเมืองยฟุุอินนั้น
ตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอนังดงาม ปัจจุบนัเมืองยฟุุอิน
ไดก้ลายเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเยือน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (1) 
บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้ าแร่ท่ีเป็น

บ่อโคลน จดัเป็นเมืองท่ีมีรีสอร์ทน ้ าแร่มากท่ีสุดนกัท่องเท่ียวสามารถลองแช่น ้ าแร่หลายหลากชนิดได ้น าท่าน
เดินทางสู่ บ่อน ้ำพุร้อน หรือบ่อน ้ าพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แร่เหลก็ โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ 
และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งช่ือให้น่ากลวัตามลกัษณะภายนอกท่ีเห็นกนั น าท่านชม
คำมำโดะ จิโกกุ หรือ นรกกระทะทองแดง เป็น 1 ใน 8 Jigoku Meguri ทวัร์บ่อน ้าพุร้อนในเมืองเบปปุ ท่ีไดช่ื้อน้ี 
เน่ืองจากในอดีต เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการปรุงอาหารนัน่เอง ยกัษท่ี์ยืนอยู่บนหมอ้ปรุงอาหารน้ีจึงเป็นสัญลกัษณ์
ของท่ีน่ี เดินทางสู่ Myoban Yunosato เราจะพบกบักระท่อมท่ีท าจากฟางแห้งซ่ึงเป็น แหล่งผลิตยุโนะฮำนะ 



 

    

หรือผลึกน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีสกดัไดม้าจากน ้ าพุร้อนในบริเวณน้ีดว้ยวิธีการผลิตแบบโบราณดั้งเดิมสืบทอดมา 
ตั้งแต่สมยัเอโดะ มีคุณสมบติัในการท าความสะอาด แอนต้ีแบคทีเรีย ใชเ้ป็นเกลือส าหรับใส่อ่างน ้ า และเป็น
ส่วนผสมของเคร่ืองส าอาง สบู่และโลชัน่ เรียกไดว้า่เป็น Take home hot spring เลย เพราะซ้ือเกลด็ผงน้ีกลบัไป
แช่น ้าในอ่างท่ีบา้นกรู้็สึกเหมือนแช่ออนเซ็นในธรรมชาติยงัไงยงังั้น 
น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั Hotel Fugetsu Hammond หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 
หลงัอาหารใหท่้านได ้แช่น ้าแร่ (ออนเซ็น) เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ จะท าใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิต และให้
ผิวพรรณสวยงาม (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

 

วนัที่สำม   ฟำร์มสตอเบอร่ี – ศำลเจ้ำยูโทคุอนิำริ – สวนมฟูิเนะ – ฟุกโุอกะ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 
จากนั้นเดินทางสู่ ฟำร์มสตอเบอร่ี ดว้ยกิจกรรมท่ีคุณสามารถตะลุยชิมสตอเบอร่ีไดไ้ม่จ ากดั ภายในเวลา 30นาที! 
สตอเบอร่ีท่ีน่ีปลูกแบบอินทรียไ์ร้สารเคมี ชิมไดเ้ติมท่ีอย่างสบายใจ! ปลูกท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์
ส่งผลใหส้ตอเบอร่ีมีรสชาติอมเปร้ียวอมหวาน อร่อยท่ีสุด! 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (4) 
บ่ำย เดินทางสู่ ศำลเจ้ำยูโทคุอินำริ ดา้นบนของตวัศาลเจา้ กเ็ป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง ส่วนหนา้ศาลเจา้กย็งัมี

สะพานสีแดงคู่กบัแม่น ้ าสายเลก็ๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของเทพเจา้
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเก่ียวกบัการเกบ็เก่ียว ความส าเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั 
น าท่านเดินทางสู่ ซำกะ ชมสวนมิฟูเนะยำมะ รำคุเอน เป็นสวนจดัแต่งขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีถึง 150,000 ตาราง
เมตร ตั้งอยู่ตีนเขา Mifune (เขาลูกน้ีสูง 210 เมตร) ซ่ึงเคยเป็นบริเวณท่ีตั้งคฤหาสต์ส่วนตวัของขุนนางซึเกโยชิ 
นาเบะซึมะ (Shigeyoshi Nabeshima) ภายในสวนมีการจดัตกแต่งไวอ้ย่างสวยงามหมุนเวียนกนัตลอดทั้งปี จึง
สามารถเขา้ชมไดทุ้กฤดู ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิสวนกจ็ะเตม็ไปดว้ยความสดใสของดอกไมใ้นหลายๆจุด 
**อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัยเพือ่ให้ท่ำนใช้เวลำให้เตม็ที่** 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี    ฟุกโุอกะ – อสิระช้อปป้ิง ย่ำนเทนจนิและห้ำงสรรพสินค้ำคำแนลซิตี ้ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 
(อสิระไม่มรีถรับส่งในบริเวณ ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยกำรเดนิทำง) 
“คะแนลซิตี้” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวน
สนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทนัสมยั ร้านคา้มากมายกว่าร้อยร้าน อาทิ H&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, 
ร้าน 100 เยน  เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้ลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในราคาท่ีน่าพอใจตามอธัยาศยั และบน
ชั้น 5 มี Ramen Stadium ใหท่้านไดเ้ลือกชิม เลือกทานราเมง็สูตรต่างๆ ตามแบบฉบบัท่ีชอบไดต้ามอธัยาศยั 
ช่วงค ่าคืน ร้ำนค้ำรถเข็นหรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งร้านราเมน 
หรือร้านสาเก เลก็ ๆ ท่ีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ หวัค ่าจนถึง ตี 2 ซ่ึงจะมีลกูคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง  ** 
**เพือ่สะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำนอสิระอำหำรกลำงวนัและค ่ำตำมอธัยำศัย** 



 

    

** ค่ารถไฟไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการทวัร์ ** 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ        DUTY FREE – ลำนสก ี– โทสุ พรีเมีย่ม เอ้ำท์เลต็ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบั
คุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี DUTY FREE STAR SHOP อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ ลำนสก ี บริเวณลานสกีมี
พ้ืนท่ีทั้งส าหรับผูเ้ร่ิมตน้เล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชนั
ต ่าและไต่ระดบัข้ึนไปเร่ือยๆ รวมถึงพ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ส าหรับเดก็เลก็ 
รวมค่าเล่นกระดานเล่ือน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นตน้หรือเล่นหิมะ (ไม่
รวมค่ำอุปกรณ์กำรเล่นสก)ี 
**เพือ่สะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำนอสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย** 

บ่ำย ชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี โทซุ พรีเมี่ยมเอ้ำท์เล็ต เอา้ท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านคา้ของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ทอ้งถ่ิน
มากกวา่ 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burberry, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย สามารถชอ้ปป้ิง
ไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมี
โปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7) 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม Karatsu Royal Hotel หรือเทียบเท่ำ 
หลงัอำหำรให้ท่ำนได้ แช่น ำ้แร่ (ออนเซ็น) เพือ่ผ่อนคลำยควำมเมือ่ยล้ำ จะท ำให้ระบบหมุนเวยีนโลหิต และให้
ผวิพรรณสวยงำม (แช่คร้ังละประมำณ 20 นำที ไม่ควรเกนิ 1 ช่ัวโมง) 

 

วนัที่หก        สนำมบินฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ฟุกโุอกะเพ่ือผา่นขั้นตอนการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร 

11.40 น. ออกเดินทางจาก สนำมบินฟุกโุอกะ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY’S (TG) เที่ยวบินที่ TG649 
15.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
ข้อควรทรำบ :  

ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 



 

    

อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 

 2-3 ท่ำน 

เดก็ 

 อำยุ 2-12 ปี พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ท่ำนละ 
พกักบั  

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  

มเีตยีง 

พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

 

ไม่เกนิ 2 ปี 

(ทำรก) 

16 – 21 มกรำคม 2561 45,900.- 45,900.- 43,900.- 41,900.- 12,000.- 10,500.- 

23 – 28 มกรำคม 2561 45,900.- 45,900.- 43,900.- 41,900.- 12,000.- 10,500.- 

30 มกรำคม – 04 กมุภำพนัธ์ 2561 45,900.- 45,900.- 43,900.- 41,900.- 12,000.- 10,500.- 

06 – 11 กมุภำพนัธ์ 2561 45,900.- 45,900.- 43,900.- 41,900.- 12,000.- 10,500.- 

13 – 18 กมุภำพนัธ์ 2561 45,900.- 45,900.- 43,900.- 41,900.- 12,000.- 10,500.- 

20 – 25 กมุภำพนัธ์ 2561 45,900.- 45,900.- 43,900.- 41,900.- 12,000.- 10,500.- 

06 – 11 มนีำคม 2561 45,900.- 45,900.- 43,900.- 41,900.- 12,000.- 10,500.- 

13 – 18 มนีำคม 2561 46,900.- 46,900.- 44,900.- 42,900.- 14,000.- 10,500.- 

20 – 25 มนีำคม 2561 46,900.- 46,900.- 44,900.- 42,900.- 14,000.- 10,500.- 

27 มนีำคม – 01 เมษำยน 2561 48,900.- 48,900.- 46,900.- 44,900.- 16,000.- 10,500.- 

03 – 08 เมษำยน 2561 48,900.- 48,900.- 46,900.- 44,900.- 16,000.- 10,500.- 

 

 

 

 

 



 

    

อตัรำนีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำนีไ้ม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่อท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง 
 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 21 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

 



 

    

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 

 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 20,000 บำท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 

 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 



 

    

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง
เสริมให ้(Extra Bed)  

 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+

สูง ไม่เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


