
#10973 ทัวรญ่ีปุน ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน บอนํ้าพุรอน
เมืองเปปปุ ศาลเจายูโทคุอินาริ ชมอุโมงคดอกวิสทีเรียสวนคาวา
จิฟูจิเอ็น บิน TG
ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ คิวชู ศาลเจาดาไซฟุ เมืองยูฟูอิน เปปปุ บอนรก เมืองคิตะ
คิวชู ชมอุโมงคดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาจิฟูจิเอ็น คาแนลซิตี้ เมืองซากะ ศาลเจายู
โทคุอินาริ เมืองนางาซากิ สวนสันติภาพนางาซากิ พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณู โทซุ
พรีเมี่ยมเอาทเลต





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - ยานนาคาสุ - หมูบานยูฟูอิน
- เบปปุ - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - ออนเซน   

HOTEL SEA
WAVE PEPPU หรือ
เทียบเทา

3 เมืองคิตะคิวชู - สวนคาวาชิฟูจิ - ดอกวิสทีเรีย - ดิวตีฟ้รี - ยานเท็นจิน - คาแนล
ซิตี้   

NEW KURUME
PLAZA HOTEL
หรือเทียบเทา

4 เมืองซากะ - ศาลเจายูโตะคุอินาริ - เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ -
พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ - โทสุ พรีเม่ียม เอาทเล็ต   

NEW KURUME
PLAZA HOTEL
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 ฿39,888 ฿39,888 ฿39,888 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ -
ยานนาคาสุ - หมูบานยูฟูอิน - เบปปุ - บอน้ําพุรอน หรือ บอ
ทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบินไทย มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอย
ตอนรับทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. ออกเดินทางสูสนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG648 (มีบริการอาหารรอน
พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง)

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอยแลว

จากน้ันเดินทางสู เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญเป็นอันดับ 8 ของ
ประเทศญ่ีป ุนดวย ฟูกุโอกะเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุนมานานหลายรอยปี

เดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) วัดชินโตเกาแกและมีชื่อเสียงท่ีสุดของเมืองฟุคุโอกะ เป็นสิ่งท่ี
สถิตยของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียน - นิสิต นักศึกษามากราบไหวขอพรเพ่ือการศึกษาไมเวนในแตละวันอยาลืม

อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกพ้ืนเมืองท่ีบริเวณหนาวัดท่ีมีรานคากวา 100 แหง นาคาสุ (Nakasu Island)

นําทานสูถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ท่ีเป็นถนนคนเดินเสนเกาแกท่ีสุดของเมืองฟูกุโอกะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู ยูฟุอิน (Yufuin) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีมีทิวทัศนท่ีสวยงามมากโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิท่ีจะมีทัง้ดอกซากุระ
บนตนไม และดอกเรปซ๊ืป ท่ีพ้ืนดานลาง พรอมกับแมน้ํา และภูเขา

อิสระเดินชม หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ ประจําเมืองยูฟุอิน บานอิฐท่ีแสน
คลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิด อิสระใหทานเดินเลนและถายรูปตามอัธยาศัย

เดินทางสู เมืองเบปปุ (Beppu) ตัง้อยูบนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแหงบอน้ําแรท่ีเป็นบอโคลน จัดเป็น
เมืองท่ีมีรีสอรทน้ําแรมากท่ีสุดนักทองเท่ียวสามารถลองแชน้ําแรหลายหลากชนิด

นําทานเดินทางสู บอน้ําพุรอน (Jigoku Meguri) หรือ บอน้ําพุรอนขุมนรกทัง้แปด เป็นบอน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเกิดขึน้
ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแรธาตุท่ีเขมข และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได แลวบอทัง้ 8 บอ ก็ตัง้ชื่อให
นากลัวตามลักษณะภายนอกท่ีเห็นกัน (เขาชม 2 บอ)
่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของทางโรงแรม

นําทานผอนคลายดวยการ แชออนเซ็นธรรมชาติ สไตลญ่ีป ุนแทๆ

พัก HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ

ศาลเจาดาไซฟุ

ยานนาคาสุ

 เชา

เป็นสนามบินท่ีมีแครันเวย ดวยความท่ีถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิดทําการ เมื่อปีพ.ศ.2555

เป็นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองท่ีนาอยูท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือ
ของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่ีประชากรคับค่ังท่ีสุดในเกาะน้ี

เป็นศาลเจาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็นท่ีตัง้ของหลุมศพของนักปราชญชื่อดัง
ของญ่ีป ุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่อง
การสอบเขาศึกษาตอ

ยานนาคาสุ (Nakasu Island) ยานกลางเมืองในฝ่ังตะวันตกของญ่ีป ุน ถนนคนเดินเสน
เกาแกท่ีน้ีเป็นท่ีนิยมอยางมากเพราะวาตลอดทางเดินติดริมน้ําท่ีไดบรรยากาศดีสุดๆ ท่ีมี
เอกลักษณทองถิ่นสูงสวนมากจะตัง้อยูแถวๆริมทาง เป็นท่ีแวะด่ืมหลังกลับบานหรือเป็น
จุดนัดพบแบบชิลลๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานยูฟูอิน บาย

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ บานอิฐท่ีประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิด ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและถายรูป
ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร รายขายของท่ีระลึก งานประดิษฐท่ีเป็นเอกลักษณ
ของเลน ของสะสมทัง้ญ่ีป ุนและตางประเทศ



วันท่ี 3 เมืองคิตะคิวชู - สวนคาวาชิฟูจิ - ดอกวิสทีเรีย - ดิวตี้ฟรี -
ยานเท็นจิน - คาแนลซิตี้

เบปปุ

บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู ท่ีชื่อดังเรื่องบอน้ํารอน ถาไดไปท่ีน่ีตองไดลงแชน้ําแรอุณหภูมิ
สูงเพ่ือสุขภาพ

ชื่อของท่ีน่ีมีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็นหน่ึงในแปดน้ําพุรอนของบอน้ําพุรอน
เปบบุ น้ําในบอมีสีน้ําเงินสวยอันเป็นเอกลักษณท่ีเกิดจากการผสมผสานของแรตางๆ
โดยเฉพาะแรโคบอลต น้ําในบอน้ีมีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

ออนเซน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานสู เมืองคิตะคิวชู (Kita Kyushu) เมืองท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับสอง ของจังหวัดฟุกุโอกะ

เดินทางสู สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น (Kawachi Fuji-en) อันลือชื่อเรื่องความงดงามของดอกไมและพรรณไมตางๆ และท่ีพลาดไม
ไดคือ ดอกไมสี่มวงท่ีมีลักษณะเป็นชอระยา เรียกวา ดอกวิสเทอเรีย หรือในภาษาญ่ีป ุน เรียกวา FUJI NO HANA

ภายในสวนคือ อุโมงคดอกวิสทีเรีย (Wisteria Tunnel) กวา 200 ตน ท่ีทิง้กิ่งกานพรอมดอกสีมวงเขม มวงออน ขาว และ
ชมพูไลเฉดสีหอยลงมาจากอุโมงคไมท่ีคลุมทางเดิน ในเวลาท่ีดอกวิสเทอเรียบานราวเดินในสรวงสวรรค (*ดอกวิสทีเรียน้ันจะ
บานหรือไมทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ* โดยในปี 2019 เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย จะจัดขึน้ ณ สวนแหงน้ีระหวาง วันท่ี 27
เมษายน – 14 พฤษภาคม**)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู ดิวตีฟ้รี (Duty Free) อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานสู ยานเทนจิน (Tenjin) โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย มี
สินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตัง้แตเครื่องใชไฟฟา เสื้อผา แบรนเนมด หนังสือ เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีก
มากมาย สถานท่ีชอปป้ิงบริเวณยานน้ี

้ ่



เดินทางสู หางคาแนลซิตี ้(Canal City) เป็นศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญ่ีป ุน ไดรับ
การขนานนามวาเป็น เมืองท่ีอยูในเมือง ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรม
สองแหง และคลองท่ีไหลผานกลางศูนยกลางคา

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หางคาแนลซิตี้

พัก NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

เมืองคิตะคิวชู

สวนคาวาชิฟูจิ

ดอกวิสทีเรีย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองคิตะคิวชู เมืองท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับสอง ของจังหวัดฟุกุโอกะ

เป็นท่ีรูจักกันดีและเป็นจุดชมและถายภาพดอกวิสทีเรีย ท่ีนิยมมากของเมืองคิตะคิวชู ชวง
ท่ีดอกไมบานสะพรัง่พีคท่ีสุดคือชวงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม (ทัง้น้ีขึน้
อยูกับสภาพอากาศในแตละปีดวย) จุดเดนภายในสวนแหงน้ีคืออุโมงคดอกวิสทีเรียท่ีทิง้กิ่ง
กานพรอมดอกสีมวงเขม มวงออน ขาว และชมพูไลเฉดสีหอยลงมาจากอุโมงคไมท่ีคลุม
ทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร

ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) หรือท่ีชาวญ่ีป ุนเรียกกันวาดอกฟูจิมีลักษณะเป็นดอกไมเล็กๆ
จํานวนมากรวมตัวกันเป็นพวงระยาคลายผลองุน และเป็นดอกไมท่ีชาวญ่ีป ุนชื่นชอบมา
แตครัง้โบราณ บานสะพรัง่เต็มท่ีหลังสิน้สุดฤดูกาลของดอกซากุระในชวงตัง้แตปลาย
เดือนเมษายนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม และปัจจุบันก็เป็นท่ีชื่นชอบของนักทอง
เท่ียวชาวไทยดวยเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดิวต้ีฟรี

ยานเท็นจิน

 บาย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นยานท่ีเรียกวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเป็น
downtown area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหาง
ใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย มีสินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตัง้แตเครื่องใชไฟฟา
เสื้อผา แบรนเนมด หนังสือ เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เมืองซากะ - ศาลเจายูโตะคุอินาริ - เมืองนางาซากิ - สวน
สันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ - โทสุ
พรีเม่ียม เอาทเล็ต

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หางคาแนลซิตี้

(*ดอกวิสทีเรียน้ันจะบานหรือไมทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ* โดยในปี 2019 เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย จะจัดขึน้ ณ สวนแหง
น้ีระหวาง วันท่ี 27 เมษายน – 14 พฤษภาคม**)

คาแนลซิต้ี
หางสรรพสินคาท่ีมีดีไซนท่ีแปลกตา สีแดงสดใส แถมยังมีคลองเทียมไหลผานมายัง
ใจกลางของหาง มีขนาดใหญท่ีสุดในเกาะคิวชู และมีรานคามากมาย

 คํ่า  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานสู เมืองซากะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องป้ันดินเผา

เดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) เป็นศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผูปกครองเมือง
ซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจาศักดิส์ิทธิ ์ท่ีประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บ
เกี่ยว ความสําเร็จดานธุรกิจ และความปลอดภัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลาก
หลาย เชน การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเป็นเมืองทาสําคัญของญ่ีป ุน จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสาน
เอาไว จนเกิดเป็นชุมชนชาวตางชาติตางๆ เชน ไชนาทาวนเป็นตน

นําทานสู สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสรางขึน้เพ่ือรําลึกถึงเหตุการณทิง้ระเบิดปรมาณูท่ีชื่อ
วา Fat man ในสวนแหงน้ีมีรูปป้ันเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยท่ีดานหลังของสวนจะมีเสาสีดําท่ีเป็นตัวชีต้ําแหนง
จุดศูนยกลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหย่ือในครัง้น้ันดวย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการทิง้ระเบิดใน
ครัง้น้ันดวย

จากน้ันชม พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมขอมูล
เหตุการณ ซากชิน้สวนสิ่งของตางๆ โดยเรียงลําดับเหตุการณตัง้แตกอนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแหงความหายนะ

จากน้ันนําทานเดินทางสู โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพ้ืนท่ีชอปป้ิงเอาทเล็ตขนาดใหญ มีราน
คาของแบรนดชัน้นําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

พัก NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เมืองซากะ

ศาลเจายูโตะคุอินาริ

เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องป้ันดินเผาโดยเฉพาะจากเมือง
อาริตะ(Arita) และอุทยานประวัติศาสตรท่ียอนหลังไปจนถึงยุคยาโยอิ(Yayoi)หรือ
ประมาณ 300 ปีกอนคริสกาล

เป็นศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ
เป็นศาลเจาอินาริท่ีใหญและสําคัญเป็นอันดับ 3 ดานบนของตัวศาลเจา ก็เป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพรัง่ และชวงฤดู
ใบไมรวง ท่ีใบไมจะเปล่ียนเป็นสีสมแดง สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ํา
สายเล็กๆเป็นจุดถายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว ศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจา
ศักดิส์ิทธิ ์ท่ีประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ และความปลอดภัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองนางาซากิ

สวนสันติภาพนางาซากิ

พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต

 บาย

เมืองนางาซากิ เป็นเมืองท่ีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นเมืองท่ีโดนโจมตีดวยปรมาณู
เพ่ือสันติภาพ สมัยกอนเมืองน้ีเป็นทาท่ีชาวยุโรปจะมาถึงกอน ทําใหเป็นเมืองทาท่ีสําคัญ
ในสมัยน้ัน

เป็นสวนสันติภาพท่ีสรางขึน้มาเพ่ือรําลึกถึงโศกนาฏกรรม สวนสาธารณะน้ีมีรูปป้ัน
มากมายท่ีสื่อความหมายอันโศกเศรา

เป็นพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวมอดีตมากมายของเมืองนางาซากิไว ทัง้กอนและหลัง
โศกนาฏกรรมท่ีเกิดขึน้ ทัง้เรื่องราวการฟ้ืนฟูเมือง และอ่ืนๆอีกมากมาย

ศูนยรวมแฟชัน่ทันสมัยท่ีราคาถูกจนแปลกใจ แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากท่ัว
โลก ทัง้แฟชัน่นําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชัน่กีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคา
กันอยางสุดๆ



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 คํ่า  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ

11.35 น. เหินฟาสู เมืองไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG649 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมกับความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินท่ีมีแครันเวย ดวยความท่ีถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิดทําการ เมื่อปีพ.ศ.2555

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึน้ ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
น้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

มื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้

 



อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // INFANT ราคา 9,900 บาท

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน/ทริป

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตัว๋เครื่องบิน   หักคาตัว๋ออก 8,000 บาท

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลา

้ ้ ้ ้



ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขัน้ตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา
หากไมมัน่ใจโปรดสอบถาม

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก

เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชัน้ประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)

สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึน้อยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนท่ี
โดนเรียกเก็บเพ่ิม)

ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง)

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ
ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับทาน

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา
ใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว

4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาก 
- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย

 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทัง้หมด

้



ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทัง้หมด

ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมด เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 


