
 

 

 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ 

 บินกบัสายการบินประจ าชาติ บริการแบบฟูลเซอร์วสิ 

 ร่วมนับถอยหลงัก้าวสู่พทุธศักราชใหม่ พร้อมชมพุอนัสุดแสนอลงัการ ณ HUIS TEN BOSCH 

 ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าอนิาริทีใ่หญ่และส าคญัของญี่ปุ่ น 

 ชมบ่อน า้พุร้อนธรรมชาติ หรือ บ่อนรกหลากสีสัน “จิโกก ุเมกริุ” 

 น่ังกระเช้าชมววินางาซากยิามค า่คนื ได้รับฉายาว่าเป็น “10 Million Dollar Night View”  

 ผ่อนคลายกบัการแช่ออนเซ็นแท้ๆ ทีเ่มอืงเบปปุ ติดอนัดับแหล่งน า้แร่ทีด่ีทีสุ่ดของญี่ปุ่ น 

 หมู่บ้านยูฟุอนิ หมู่บ้านน่ารักทีเ่ต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ เหมาะกบัการเดินเล่นสบายๆชิลล์ๆ 

 

ก าหนดการเดินทาง : 29 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 

ราคา 

บาท/ท่าน 
77,900.- 

WONDERFUL JAPAN 
ฟุกโุอกะ – ซาเซโบะ – เบปปุ 

Countdown Huis Ten Bosch  
6 วนั 4 คนื 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ 

21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 
เจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 

 

วนัที่สอง ฟุคุโอกะ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – นางาซากิ – สวนสันติภาพ – โกลฟเวอร์แมนช่ัน – น่ังกระเช้าขึน้สู่จุดชมวิว
บนยอดเขาอนิาเสะ 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมอืงฟุคุโอกะ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างข้ึนในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโต โดยดา้นบน

ของตวัศาลเจา้เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมผ้ลิยามท่ีดอกซากุระบานสะพร่ัง และช่วงฤดู
ใบไมร่้วงท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีสม้แดง อีกทั้งบริเวณสวนหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น ้าสายเลก็ๆ ซ่ึงถือ
เป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง และศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีประทบัของเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประชาชนต่างนิยมไป
สกัการะขอพรเก่ียวกบัการเกบ็เก่ียว ความส าเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าท่ีมี

การติดต่อค้าขาย แลกเปล่ียนอารยธรรมต่างๆ กับโลกตะวนัตกท่ีมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญ่ีปุ่น ต่อด้วยชม สวน
สันติภาพ ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมี
อนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามท่ีผ่านมา และการมองใหเ้ห็นถึงสนัติภาพในอนาคตซ่ึงจะ
เป็นท่ีมาแห่งความสงบร่มร่ืน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โกลฟเวอร์แมนช่ัน ชมสวนดอกไมข้องโกเวอร์ (Glover 
Garden) ท่ีถูกดัดแปลงมาจากท่ีอยู่อาศัยของพ่อค้าชาวตะวนัตกเก่า (เจา้ของเดิมช่ือ Thomas Glover จากประเทศ
องักฤษ) โดยจดัท าข้ึนมาเป็นรูปแบบของสวนก่ึงพิพิธภณัฑ์ในพ้ืนท่ีแบบเปิดโล่ง โดยกลุ่มอาคารเหล่าน้ีสร้างข้ึน
ตั้งแต่ยุคท่ีญ่ีปุ่นเพ่ิงเปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ.1900 หลงัจากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวนยอด
เขาอินาเสะ (Mt.Inasa Ropeway) จุดชมวิวบนยอดเขาอินาเสะ (Inasa lookout and park) ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีความสูง 333 
เมตร สามารถมองเห็นเมืองนางาซากิไดท้ั้งเมืองโดยเฉพาะทิวทศัน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิ ท่ีมีบา้นเรือนตั้ง
เรียงรายลดหลัน่กนัไปบนภูมิประเทศซ่ึงเป็นภูเขา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั LUKE PLAZA NAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม นางาซากิ – ซาเซโบะ – เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ (เต็มวนัชมเทศกาล Kingdom Of Light) ** ชมพุฉลอง
ปีใหม่ ** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองซาเซโบะ เพ่ือเขา้ชม เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีรวบรวมสถาปัตยกรรม 
ศิลปะ และวฒันธรรมขนานแทข้องชาวฮอลแลนด์และดชัท์รวมไวด้ว้ยกนั พร้อมสนุกสนานต่ืนเตน้กบัส่ิงอ านวย



 

 

ความสะดวกนานปัการ รวมถึงท่านสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ ไดอ้ยา่งสนุกสนาน ทั้งกงัหนัแบบฮอลแลนด ์
ทุ่งดอกไม ้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแมก้ระทัง่ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอช
ไดอ้ย่างสบายใจ และส าหรับท่านท่ีชอบความต่ืนเตน้สามารถเท่ียวชมโรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวนัตกได้
อีกดว้ย เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน ้าท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าท่ีท าไดเ้หมือนจริงอยา่งน่าท่ึง พร้อมชม
ทิวทศัน์อนัสวยงามของเมืองน้ี, FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY นอกจากน้ียงัใหท่้านไดร่้วมผจญ
ภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศท่ีมีท่านเป็นดาราน าแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะ
ประทบัใจไปอีกนาน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย – คูปองเงนิสด 1500 เยน  
บ่าย ใหท่้านสนุกสนานกนัต่อทั้งวนัใน เฮ้าส์เทนบอช 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั NIKKO HUISTENBOSH HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารค ่า น าท่านชมงาน Kingdom of Light งานเทศกาลประดบัไฟท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ดว้ยหลอดไฟ
กวา่ 13 ลา้นดวง และภาพวิวของแสงสีตระการตาในตอนกลางคืนบนอาณาจกัรแห่งแสงไฟ  
พเิศษ! ให้ท่านได้ร่วมเคาน์ดาวน์สู่ปีใหม่ พร้อมชมพุเฉลมิฉลองสุดอลงักาล 
 

วนัที่ส่ี เฮ้าส์เทนบอช – โทสุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบปปุ – จิโกก ุเมกุริ (บ่อทะเลเดอืด และบ่อสีเลือด) – ออน
เซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โทสุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlet) ในจงัหวดัซากะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
40 นาที) เปรียบเสมือนสวรรคส์ าหรับนกัชอ้ปป้ิงนอกจากน้ีโทสุ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลทยงัมีการเซลตลอดทั้งปี ใหคุ้ณไดช้้
อปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้ต่างๆ มากมาย รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์นมไดเ้ตม็ท่ีกวา่ 180 ร้านคา้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เต็มอ่ิมไม่อั้นกบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เน้ือหม ู
ไก่ ววั ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิงไม่อั้น 

บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป ท่ีมีกล่ินอายยุโรปโบราณ เต็มไปดว้ยบา้นอิฐท่ีแสนคลาสสิค
เรียงรายอยู่บนถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด ซ่ึงถือเป็นไฮไลทห์น่ึงประจ าเมืองยฟูุอิน และ
เหมาะแก่การเดินเล่น ถ่ายรูป นอกจากน้ีภายในบริเวณยงัประกอบไปดว้ยสวนหยอ่ม ร้านอาหาร ร้ายขายของท่ีระลึก 
งานประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ ซ่ึงภายในแต่ละร้านจะถูก
ตกแต่งอย่างดีเพ่ือดึงดูดใหค้นเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองออนเซ็นของญ่ีปุ่น 
ใหทุ้กท่านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ล ้าค่าท่ีหาไดเ้ฉพาะในคิวชูเท่านั้น ต่อดว้ยชม จิโกกุ เมกุริ (Jigoku Meguri) หรือ
ขมุนรกทั้งแปด คือบ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบดว้ยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ มีลกัษณะ
แตกต่างกนัทั้งหมด 8 บ่อ อาทิ ยมิู จิโกก ุหรือ "บ่อทะเลเดือด" เป็นบ่อน ้าร้อนสีฟ้าเหมือนน ้าทะเล โอนิอิชิโบสุ จิโกก ุ
หรือ "บ่อโคลนเดือด” มีลกัษณะคลา้ยโคลนสีเทาเดือดปุดๆ  ยามะ จิโกกุ หรือ "หุบเขานรก" คามาโดะ จิโกกุ หรือ 
"นรกกระทะทองแดง" โอนิยามะ จิโกกุ หรือ "หุบเขาปีศาจ" ชิราอิเกะ จิโกก ุหรือ "นรกสีขาว" เป็นบ่อน ้าพุร้อนสีขาว



 

 

คลา้ยน ้านม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ "บ่อสีเลือด" ทตัสึมากิ จิโกกุ หรือ "น ้าพุนรก” ทุกๆ 20-30 นาที จะมีน ้ าพุร้อนพุ่ง
ข้ึนมาจากใตพิ้ภพอยา่งรุนแรง แต่ละคร้ังใชเ้วลาพ่นน ้านาน 5 นาที 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมี

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัที่ห้า เบปปุ – ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – วดันันโซอนิ – ช้อปป้ิงเท็นจนิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานท่ีท่องเท่ียว
มากมาย ต่อดว้ยเท่ียวชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.905 เพ่ือถวายแด่พระนกัปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ 
เป็นวิหารเก่าแก่และมีผูค้นหลัง่ไหลไปสักการะกนัอย่างเนืองแน่น และรอบบริเวณท่านยงัสามารถต่ืนตาต่ืนใจกบัตน้
บ๊วยกว่า 6,000 ตน้ไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดนันโซอิน วดัของเมืองซาซะกุริ จงัหวดัฟุคุโอกะ ซ่ึงมีส่ิงท่ี
น่าสนใจอยู่ภายในวดัน้ีมากมาย อาทิเช่น มีพระพุทธรูปทองส าริดขนาดใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นหรืออาจจะของโลกเลย
ทีเดียว อีกทั้งยงัมีรูปป้ันและพระพุทธรูปอ่ืนๆ อีกมากมายในวดัน้ี แต่ท่ีท าให้วดัน้ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือ วดัน้ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ของเสน้ทางแสวงบุญท่ีมีช่ือเสียงของเกาะคิวชู  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร -- พิเศษ! ให้ท่านไดล้ิ้มรสเมนูสุก้ีขาปู เน้ือปูหวานฉ ่าท่ีรสชาติกลมกล่อม 
พร้อมเสิร์ฟในทุกฤดูกาล และสมัผสัรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตลญ่ี์ปุ่นอย่างมีความสุขพร้อมทั้งอ่ิมอร่อยกบัรสชาติปู
แบบดั้งเดิมและรายการอาหารอ่ืนๆ ท่ีเป็นสูตรเฉพาะของร้าน 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ให้ท่านอิสระ ช้อปป้ิงเทนจิน เป็นย่านท่ีมีให้เลือกเดินชิลกนัแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็นร้านคา้
ต่างๆ ท่ีเรียงรายอยู่เต็มสองขา้งฝ่ังถนนคนเดิน ไปจนถึงหา้งใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย รวมถึงสินคา้หลากหลาย
ชนิดให้เลือกซ้ือกนั ตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เส้ือผา้แบรนเนมด์ หนังสือ เคร่ืองส าอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีก
มากมาย 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ 

11.40 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 
15.40 น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 



 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

29 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 77,900.- 77,900.- 70,500.- 62,500.- 10,500.- 

 
อตัรานีร้วม  
 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 น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

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

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน า้มนัและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 20,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 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 วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ท่ีประสงคท่ี์นัง่ตรงน้ี ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์เช็คอินดว้ย
ตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้ าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า
หรือสูงกว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวั
ท่านเอง 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 
 
 


