
 
 
 
 

รหสัทวัร ์Jap2454 
 

 
บินดว้ยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ข้ึนเครื่องสนามบินสวุรรณภมู ิ(BKK) 

VZ810 BKK(สวุรรณภมู)ิ – FUK(ฟกุโุอกะ) 00.30 – 07.55 

VZ811 FUK(ฟกุโุอกะ) – BKK(สวุรรณภมูิ) 08.55 – 12.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ช้ิน) และ ถอืข้ึนเครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลก็นอ้ยข้ึนอยูก่บัสายการบิน** 
 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                               (-/-/-) 

21.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบิน THAI VIETJET โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อน

ออกเดนิทาง  

DAY 2 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – หมู่บา้นยูฟจุนิ – บ่อน ้ าพรุอ้น – ยูมิ จโิกก ุ– ชิโนอเิกะ จโิกก ุ                   (–/L/D)                                       

00.30 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน ฟกุโุอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ810 

07.55 เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน ฟกุุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  



 น าท่านเขา้สู่ หมู่บา้นยุฟอุิน เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญี่ปุ่ น และเมอืงนี้มชีื่อเสยีง อีกอย่างในเรื่องของน า้พุรอ้น 

ภายในเมอืงมทีะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บา้นยูฟูอนิ อีกท ัง้ยงัมี

รา้นคา้ขายของพื้นเมอืง ผกัและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ HANDMADE น่ารกัๆ มากมายและยงัมขีนมขึ้นชื่ออย่าง “โคร็อกเกะ” (มนัชุบ

เกลด็ขนมปงัทอด)  

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟต ์SHABU มีเน้ือสตัวใ์หเ้ลอืกมากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกทานไม่อ ัน้ 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้ าพุรอ้น (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อน า้พุรอ้นขุมนรกท ัง้แปด เป็นบ่อน า้พุรอ้นธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แร่เหลก็ โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และ

รอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ท ัง้ 8 บอ่ ก็ต ัง้ชื่อใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอกทีเ่หน็กนั ท่านจะไดพ้บกบั บอ่ทะเลเดอืด ยูมิ จโิกก ุ

ซึง่เป็น 1 ใน 8 บ่อน า้พรุอ้นชื่อดงัของเมอืงเบปป ุเป็นบอ่ทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมไปชมมากทีสุ่ดเพราะมคีวามสวยงามดูเป็นนรกนอ้ยกวา่แห่ง

อืน่ ต ัง้แต่ทางเขา้เราจะเหน็ควนัขาวพวยพุง่แทรกกอ้นหนิใหญ่ขึ้นมาเสยีงดงัฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมือ่เดนิเขา้ไปใกล ้ๆ  จะรูส้กึไดถ้งึความ

รอ้นทีพุ่ง่ขึ้นมาจากใตธ้รณี 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ ชิโนอเิกะ จโิกกุ บ่อนี้มสีแีดงคลา้ยกบัสขีองเลอืด เชื่อกนัว่าบ่อนี้อุดมดว้ยแร่ธาตุมากมาย จนเกิดเป็นผลติภณัฑด์ิน

เหนียวสแีดงทีม่ปีระสทิธิภาพในการรกัษาโรคผวิหนงัไดอ้กีดว้ย ภายในยงัมรีา้นขาบของทีร่ะลกึ ผงแร่ออนเซน็ทีส่ามารถน ากลบัไปแช่ที่

บา้นไดอ้กีดว้ย 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟต ์YAKINIKU มีเน้ือสตัวใ์หเ้ลอืกมากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกทานไม่อ ัน้ 

พกัท่ี     BEPPU STATION HOTEL,หรือเทียบเท่า 

จากนั้น  อสิระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ ออนเซนธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากไดแ้ช่น ้ าแร่ออนเซน ธรรมชาติน้ีแลว้ จะ

ท าใหผิ้วพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการหมนุเวียนโลหติดีข้ึน 

 



DAY 3    สวนดอกไมคู้จู – โทซุพรเีมี่ยม เอา้ทเ์ลต็ – DUTY FREE – MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT  (B/-/-)                          

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่สวนดอกไมคู้จู(KUJU FLOWER PARK)  เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ทีสุ่ดแหง่หนึ่งของเกาะคิวชู บนพื้นทีก่ว่า 130 ไร่ มี

ดอกไมม้ากกว่า 3 ลา้นดอก จากกว่า 500 สายพนัธท์ีจ่ะเบ่งบานตามแต่ฤดูกาลยกเวน้ฤดูหนาว ภายในสวนดอกไมคู้จู(KUJU HANA 

PARK)จะมทีางเดินขนาดใหญ่วนรอบไปท ัว่ทุ่งดอกไมห้ลายชนิด เช่น ดอกลาเวนเดอร(์LAVENDER), บลูเบอรร์ี่(BLUE BERRIES), 

ดอกทิวลปิ(TULIPS), ดอกทานตะวนั, ดอกป๊อปป้ี(POPPIES), ดอกมอสสชีมพู(PINK MOSS) หรือภาษาญี่ปุ่ นเรียกว่า ชิบะซากุระ

(CHIBASAKURA)และอื่นๆอกีหลายชนิด นอกจากนี้ก็จะมเีรือนกระจกทีจ่ดัแสดงดอกไมเ้มอืงรอ้นอื่นๆ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นขนม 

รวมท ัง้รา้นอาหารบุฟเฟ่ดว้ย และถา้เป็นในวนัหยุดเสารอ์าทติยจ์ะมชีาวสวนทอ้งถิน่น าสนิคา้จากไร่ของตวัเองเช่นผกัผลไมต่้างๆ มาขาย

ดว้ย (การบานของดอกไมข้ึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ท (TOSU PREMIUM OUTLET)   เป็นพื้นทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต็ขนาดใหญ่ 

มีรา้นคา้ของแบรนดช์ ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิ่นมากกว่า 150 รา้น เช่น COACH, ARMANI, TIMBERLAND, BURBERY, GAP, 

PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และอื่นๆอกีมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบท ัง้ผูห้ญิง ผูช้าย และเด็ก

เลก็ ไมว่า่จะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง โดยแต่ละรา้นก็จะมโีปรโมช ัน่สว่นลดมากมาย 

เท่ียง อสิระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นคา้ DUTY FREE ใหท้่านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิช่น เครื่องส าอาง  โฟมลา้งหนา้ วติามนิ

ต่างๆ เซร ัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 

 พลาดไม่ได ้ถ่ายรูปเช็คอินกับ RX-93FFΝ GUNDAM หรือเรียกส ัน้ๆ ว่า V GUNDAM (นิวกันด ั้ม) ประจ าการอยู่ที่หนา้

หา้งสรรพสินคา้ MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA ความสูงถึง 24.8 เมตร พลาดไม่ไดก้ ับการปักหมุด 

GUNDAM PARK FUKUOKA ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 4 ของศูนยก์ารคา้ เรยีกไดว้่าเป็นแหลง่กนัด ัม้ทีจ่ดัเต็มทกุอย่าง ท ัง้เรื่องขอ้มูลต่าง ๆ ของ

กนัด ัม้ ความบนัเทงิและความสนุกสนานแบบฉบบัสวนสนุกแนวกนัด ัม้ และสนิคา้ทีเ่กี่ยวกบักนัด ัม้นานาชนิด มาทีน่ี่ที่เดยีวเรียกว่าจบ

ครบรส 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัท่ี  NESTHOTEL HAKATAEKIMAE หรือเทียบเท่า 



 

DAY 4 อสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั                                                          (B/-/-)                

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ใหท่้านอสิระท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั  

- วดัโทโชจ ิ(TOCHOJI TEMPLE) วดัทีเ่ป็นศูนยร์วมทางจติใจของผูค้นในเมอืงฟกุโุอกะแห่งนี้ ถกูสรา้งขึ้นมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 806 โดย

ภายในเต็มไปดว้ยศาสนสถานทีน่่าสนใจ และเป่ียมไปดว้ยประวตัศิาสตรม์ากมาย ไม่วา่จะเป็น พระพทุธรูปท าจากไมแ้กะสลกัขนาดใหญ่

, เจดยีส์แีดงสด, หอไมโ้บราณ ฯลฯ 

ค่าเขา้ชม : เขา้ชมฟร ี

เวลาเปิด-ปิด : เปิดใหเ้ขา้ชมเวลา 09:00 น. – 17:00 น. 

ขอ้มลูการเดนิทาง : จาก HAKATA STATION (K11) สามารถเดนิไปยงั วดัโทโชจ ิไดเ้ลย ใชเ้วลาเดนิประมาณ 10 นาท ี

 
- ศาลเจา้คูชิดะ (KUSHIDA SHRINE)   ศาลเจา้ทีม่อีายุเก่าแก่กวา่ 1,200 ปี โดยเป็นทีป่ระดษิฐานของ โอ คูชดิะ ซงั (O-KUSHIDA-

SAN) เทพเจา้ในศาสนาชนิโต ทีค่นในพื้นทีเ่ชื่อวา่เป็นเทพจา้ทีค่อยปกป้องคุม้ครอง ความปลอดภยัใหก้บับา้นเมอืงมาอย่างยาวนาน 

ค่าเขา้ชม : เขา้ชมฟร ี

เวลาเปิด-ปิด : เปิดใหเ้ขา้ชมเวลา 04:00 น. – 22:00 น. 

ขอ้มูลการเดินทาง : จาก HAKATA STATION (K11) สามารถเดินไปยงัศาลเจา้คูชิดะ ไดเ้ลย ใชเ้วลาเดินประมาณ 13 นาที 

 
- หอคอยฟกุโุอกะ (FUKUOKA TOWER) หอคอยทีเ่ป็นแลนดม์ารก์หลกัประจ าอ่าวฮากาตะ (HAKATA BAY) มคีวามสูงถงึ 234 เมตร 

โครงสรา้งอาคารเป็นรูปทรงสามเหลีย่มเรขาคณิต ซึง่ดา้นนอกจะปูดว้ยกระจกสฟ้ีาแบบครึ่งแผ่น ท ัว่หอคอย ทีจ่ะสง่แสงสะทอ้นสฟ้ีา 

กลนืไปกบัทวิทศันโ์ดยรอบอย่างสวยงาม ก่อนจะเขา้ไปในจดุชมววิของหอคอย ซึง่เป็นไฮไลทส์  าคญั  

ค่าเขา้ชม : ค่าเขา้ชมภายในหอคอย 800 เยน 

เวลาเปิด-ปิด : เปิดใหเ้ขา้ไปเยีย่มชมภายในหอคอย เวลา 09:30 น. – 22:00 น. 

ขอ้มลูการเดนิทาง : จาก HAKATA STATION ใหข้ึ้นรถไฟสาย KUKO SUBWAY LINE ทีส่ถานี HAKATA STATION (K11) ไปลงทีส่ถานี 

FUJISAKI STATION (K03) แลว้เดนิต่อไปอกีประมาณ 500 เมตร ก็จะถงึหอคอยฟกุโุอกะ 



 
- ย่านยะไต ฮากาตะ (YATAI HAKATA) โซนขายอาหารขา้งทางทีม่ขีองกนิอร่อยๆ จากรา้นคา้เลก็ๆ ทีเ่รยีงรายตลอดท ัง้ย่าน ใหอ้ารมณ์

ประมาณสตรีทฟู้ดบา้นเรา ซึง่ค าวา่ ยะไต (YATAI) เป็นภาษาญี่ปุ่ นทีม่คีวามหมายวา่ แผงลอย หรอืซุม้ขายอาหารขนาดเลก็ เนน้ขาย

อาหารกนิงา่ย เป็นเมนูทีค่นทอ้งทีช่อบกนิกนั ซึง่ย่านยะไต ฮากาตะ ก็มใีหเ้ลอืกแบบจดัเต็ม ท ัง้ฮากาตะราเมง (HAKATA RAMEN), 

หมอ้ไฟ (ODEN), ไก่ย่าง (YAKITORI) ฯลฯ รวมถงึความเป็นกนัเอง ของบรรดาพอ่ครวั แมค่รวัในรา้น ท าใหส้ามารถไปนัง่กนิไดอ้ย่าง

สบายใจ ทา่มกลางบรรยากาศรมิน า้ยามค า่คืน ซึง่เหมาะแก่การมาหาอะไรกนิ หลงัจากไปเทีย่วมาท ัง้วนัทีสุ่ด 

ค่าเขา้ชม : เขา้ชมฟร ี

เวลาเปิด-ปิด : เปิดใหเ้ขา้ชมเวลา 10:00 น. – 21:00 น. 

ขอ้มลูการเดนิทาง: จาก HAKATA STATION สามารถเดนิไปยงั ย่านยะไตฮากาตะ ไดเ้ลย ใชเ้วลาเดนิประมาณ 15 นาท ี

 
ค า่ อสิระรบัประทานอาหารเท่ียงและเย็นตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  NESTHOTEL HAKATAEKIMAEหรือเทียบเท่า 

DAY 5   ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                            (B/-/–)                

เชา้ บริการอาหาร เมนูเบนโตะ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานฟกุโุอกะ 

08.55  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ811   

12.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

(อายไุม่เกนิ 12 ปี) ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพิ่มอตัรา ท่านละ 

12-16 พฤษภาคม 2566 25,999 25,999 6,500 

13-17 พฤษภาคม 2566 25,999 25,999 6,500 

17-21 พฤษภาคม 2566 25,999 25,999 6,500 

18-22 พฤษภาคม 2566 25,999 25,999 6,500 

20-24 พฤษภาคม 2566 25,999 25,999 6,500 



25-29 พฤษภาคม 2566 25,999 25,999 6,500 

26-30 พฤษภาคม 2566 25,999 25,999 6,500 

27-31 พฤษภาคม 2566 25,999 25,999 6,500 

08-12 มิถนุายน 2566 25,999 25,999 6,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใชต้ ัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 17,500 บาท 

** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 

**หากตอ้งการท ากรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีได*้* 

ขอ้ส าคญั  

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ  

- ถา้หากมผูีเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7 วนักอ่นการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงใหเ้ท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตียง 

SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสริมเตียง) กรณีท่ีหอ้ง TRP เต็ม ทางบริษทัอาจจะตอ้งปรบัไปนอนหอ้งพกัส าหรบั 1 

ท่าน 1 หอ้งและส าหรบั 2 ท่าน 1 หอ้ง โดยท่านจะตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น รถบสัน าเท่ียวสามารถใหบ้ริการวนั

ละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีดา้นหนา้เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หรือจากด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบรอ้ย

แลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ 

หรือคณะท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อท าราคาใหใ้หม่ทกุคร ัง้  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ต ัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษนี า้มนั

ทกุแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรือ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถอืขึ้นเครื่องบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง / ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่  าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่

นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 



- ค่าประกนัอบุตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรือกรณีเสยีชีวติวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

- ค่าอาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 

- ค่าวซีา่ส  าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 

- ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่น ัง่บนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ท ัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัสายการบิน และ รุ่นของ

เครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเก็บภาษนี า้มนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บลูกคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

- อตัรานี้ยงัไมร่วมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท ัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ ไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- ค่าวีซ่าท่องเท่ียว  

- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลมุประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงนิรกัษาโควิด-19  

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ช ัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ที่ทางญี่ปุ่ น

ก าหนดเท่านัน้ ทา่นตอ้งยืน่ผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรือติดโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท  าการ

ยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และตอ้ง

มีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงือ่นไขการจอง 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าคร ัง้ที ่1 ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารยนืยนั

การจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหาก

ยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพเีรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้ม าใหม่ นัน่

หมายถงึว่า กรณีทีม่คีิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิ์ไปตามระบบ ตามล  าดบั เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่ริษทัก าหนด ทางบริษทัจะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ์ไมส่ามารถคืนเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

100% 

 

https://bit.ly/3NVFrkV


เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คืนเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรือหกัค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่าย

จ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ท ัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลกิเทีย่วบนิโดย

สายการบนิ บริษทัจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลือ่นการเดินทางในพเีรียดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยึดตามนโยบายของสายการบนิและบริษทั

แลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดินทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้

หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริงท ัง้หมด 

ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กิดขึ้น

จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 
 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ยนืยนั

กบัเจา้หนา้ทีก่่อนทกุคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็น

ส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส  าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหาย

ใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผดิชอบไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึ่ง หาก

ทา่นไมด่  าเนินการสง่ส  าเนาหนา้แรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 3 หรือ 

5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้  เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได ้

จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดี่ยวตามที่

ระบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบิน การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าบรกิารคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มอี  านาจในการตดัสนิใจหรือใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการหกั

ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 



- บริษทัขอสงวนสิทธิ์  ในการไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจงึขอสงวนสทิธิ์ ไม่

สามารถขอรบัเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหนึ่งทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดที่

ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ่งใหท้า่น เนื่องจาก

ทางบรษิทัไดท้  าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่  าเป็นจะตอ้งมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 

 

 

 


