#10973 ทัวรญี่ปุน 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

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจา ดาไซฟุ - ยา นนาคาสุ - หมูบา นยูฟูอิน
- เบปปุ - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - ออนเซน

3

เมืองคิตะคิวชู - สวนคาวาชิฟูจ ิ - ดอกวิสทีเรีย - ดิวตีฟ
้ รี - ยา นเท็นจิน - คาแนล
ซิตี้

4

เมืองซากะ - ศาลเจา ยูโตะคุอินาริ - เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ - โทสุ พรีเมี่ยม เอา ทเล็ต



5

ทา อากาศยานฟุกุโอกะ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ








โรงแรม



-



HOTEL SEA
WAVE PEPPU หรือ
เทียบเทา



NEW KURUME
PLAZA HOTEL
หรือเทียบเทา





NEW KURUME
PLAZA HOTEL
หรือเทียบเทา





-






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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
คํ่า
21.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ผูโดยสารขาออก เคาน เตอร C สายการบินไทย มีเจาหน าที่ของบริษัทคอย
ตอนรับทาน



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ ยานนาคาสุ - หมูบานยูฟูอิน - เบปปุ - บอนํ้าพุรอน หรือ บอ
ทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - ออนเซน
เชา
00.50 น. ออกเดินทางสส
ู นามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 (มีบริการอาหารรอน
พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขัน
้ ตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั ้ นเดินทางสู เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็ นเมืองที่ใหญท่ส
ี ุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญเป็ นอันดับ 8 ของ
ประเทศญี่ปุนดวย ฟูกุโอกะเป็ นเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุนมานานหลายรอยปี
เดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) วัดชินโตเกาแกและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ เป็ นสิ่งที่
สถิต ยของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียน - นิ สิต นั กศึกษามากราบไหวขอพรเพื่อการศึกษาไมเวนในแตละวันอยาลืม
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกพื้นเมืองที่บริเวณหน าวัดที่มีรานคากวา 100 แหง นาคาสุ (Nakasu Island)
นํ าทานสูถ นนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ที่เป็ นถนนคนเดินเสนเกาแกท่ส
ี ุดของเมืองฟูกุโอกะ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู ยูฟุอิน (Yufuin) เป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทิวทัศน ท่ส
ี วยงามมากโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิท่จี ะมีทงั ้ ดอกซากุระ
บนตนไม และดอกเรปซืป
๊ ที่พ้น
ื ดานลาง พรอมกับแมนํ้า และภูเขา
อิสระเดินชม หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล เป็ นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ ประจําเมืองยูฟุอิน บานอิฐที่แสน
คลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิ ด อิสระใหทานเดินเลนและถายรูปตามอัธยาศัย
เดินทางสู เมืองเบปปุ (Beppu) ตัง้ อยูบนชายฝั่ งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็ นเมืองแหงบอนํ้ าแรท่เี ป็ นบอโคลน จัดเป็ น
เมืองที่มีรีสอรทนํ้ าแรมากที่สุดนั กทองเที่ยวสามารถลองแชนํ้าแรหลายหลากชนิ ด
นํ าทานเดินทางสู บอนํ้ าพุรอน (Jigoku Meguri) หรือ บอนํ้ าพุรอนขุมนรกทัง้ แปด เป็ นบอนํ้ าพุรอนธรรมชาติท่เี กิดขึน
้
ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแรธาตุท่เี ขมข และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได แลวบอทัง้ 8 บอ ก็ต งั ้ ชื่อให
น ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เขาชม 2 บอ)
่

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของทางโรงแรม
นํ าทานผอนคลายดวยการ แชออนเซ็นธรรมชาติ สไตลญ่ป
ี  ุนแทๆ
พัก HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ
เป็ นสนามบินที่มีแครันเวย ดวยความที่ถ ูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิ ดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิ ดทําการ เมื่อปี พ.ศ.2555

ฟุกุโอกะ
เป็ นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองที่นาอยูท่ส
ี ุดในโลก ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆทางตอนเหนื อ
ของเกาะคิวชู เป็ นเมืองที่ประชากรคับคัง่ ที่สุดในเกาะนี้

ศาลเจาดาไซฟุ
เป็ นศาลเจาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ่ส
ี ุดในเกาะคิวชู เพราะเป็ นที่ต งั ้ ของหลุมศพของนั กปราชญช่ อ
ื ดัง
ของญี่ปุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา นั กเรียนนิ ยมมาขอพรเรื่อง
การสอบเขาศึกษาตอ

ยานนาคาสุ
ยานนาคาสุ (Nakasu Island) ยานกลางเมืองในฝั่ งตะวันตกของญี่ปุน ถนนคนเดินเสน
เกาแกท่น
ี ี้ เป็ นที่นิยมอยางมากเพราะวาตลอดทางเดินติดริมนํ้ าที่ไดบรรยากาศดีสุดๆ ที่มี
เอกลักษณทองถิ่นสูงสวนมากจะตัง้ อยูแถวๆริมทาง เป็ นที่แวะดื่มหลังกลับบานหรือเป็ น
จุดนั ดพบแบบชิลลๆ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานยูฟูอิน
เป็ นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บานอิฐที่ประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิ ด ถือเป็ นไฮไลทหนึ่ งประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและถายรูป
ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร รายขายของที่ระลึก งานประดิษฐท่เี ป็ นเอกลักษณ
ของเลน ของสะสมทัง้ ญี่ปุนและตางประเทศ

เบปปุ
เป็ นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู ที่ช่ อ
ื ดังเรื่องบอนํ้ ารอน ถาไดไปที่น่ี ต องไดลงแชนํ้าแรอุณหภูมิ
สูงเพื่อสุขภาพ

บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ
ชื่อของที่น่ี มีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็ นหนึ่ งในแปดนํ้ าพุรอนของบอนํ้ าพุรอน
เปบบุ นํ้ าในบอมีสีนํ้าเงินสวยอันเป็ นเอกลักษณท่เี กิดจากการผสมผสานของแรต างๆ
โดยเฉพาะแรโคบอลต นํ้ าในบอนี้ มีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส



ออนเซน

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

เมืองคิตะคิวชู - สวนคาวาชิฟูจิ - ดอกวิสทีเรีย - ดิวตี้ฟรี ยานเท็นจิน - คาแนลซิตี้
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้ นนํ าทานสู เมืองคิต ะคิวชู (Kita Kyushu) เมืองที่มีขนาดใหญเป็ นอันดับสอง ของจังหวัดฟุกุโอกะ
เดินทางสู สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น (Kawachi Fuji-en) อันลือชื่อเรื่องความงดงามของดอกไมและพรรณไมต างๆ และที่พลาดไม
ไดคือ ดอกไมส่ม
ี วงที่มีลักษณะเป็ นชอระยา เรียกวา ดอกวิสเทอเรีย หรือในภาษาญี่ปุน เรียกวา FUJI NO HANA
ภายในสวนคือ อุโมงคดอกวิสทีเรีย (Wisteria Tunnel) กวา 200 ตน ที่ทงิ้ กิ่งกานพรอมดอกสีมวงเขม มวงออน ขาว และ
ชมพูไลเฉดสีหอยลงมาจากอุโมงคไมท่ค
ี ลุมทางเดิน ในเวลาที่ดอกวิสเทอเรียบานราวเดินในสรวงสวรรค (*ดอกวิสทีเรียนั ้ นจะ
บานหรือไมทงั ้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพอากาศ* โดยในปี 2019 เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย จะจัดขึน
้ ณ สวนแหงนี้ ระหวาง วันที่ 27
เมษายน – 14 พฤษภาคม**)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู ดิวตีฟ
้ รี (Duty Free) อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผา นํ้ าหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย
จากนั ้ นนํ าทานสู ยานเทนจิน (Tenjin) โดยในบริเวณนี้ จะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย มี
สินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิ ด ตัง้ แตเครื่องใชไฟฟ า เสื้อผา แบรนเนมด หนั งสือ เครื่องสําอางคต างๆ รวมไปถึงรานอาหารอีก
มากมาย สถานที่ชอปปิ้ งบริเวณยานนี้
้

่

เดินทางสู หางคาแนลซิต ี้ (Canal City) เป็ นศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุน ไดรับ
การขนานนามวาเป็ น เมืองที่อยูในเมือง ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภัต ตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรม
สองแหง และคลองที่ไหลผานกลางศูนยกลางคา
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หางคาแนลซิต ี้
พัก NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองคิตะคิวชู
เมืองคิต ะคิวชู เมืองที่มีขนาดใหญเป็ นอันดับสอง ของจังหวัดฟุกุโอกะ

สวนคาวาชิฟูจิ
เป็ นที่รูจักกันดีและเป็ นจุดชมและถายภาพดอกวิสทีเรีย ที่นิยมมากของเมืองคิต ะคิวชู ชวง
ที่ดอกไมบานสะพรัง่ พีคที่สุดคือชวงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม (ทัง้ นี้ ขน
ึ้
อยูกับสภาพอากาศในแตละปี ดวย) จุดเดนภายในสวนแหงนี้ คืออุโมงคดอกวิสทีเรียที่ทงิ้ กิ่ง
กานพรอมดอกสีมวงเขม มวงออน ขาว และชมพูไลเฉดสีหอยลงมาจากอุโมงคไมท่ค
ี ลุม
ทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร

ดอกวิสทีเรีย
ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) หรือที่ชาวญี่ปุนเรียกกันวาดอกฟูจิมีลักษณะเป็ นดอกไมเล็กๆ
จํานวนมากรวมตัวกันเป็ นพวงระยาคลายผลองุน และเป็ นดอกไมท่ช
ี าวญี่ปุนชื่นชอบมา
แตครัง้ โบราณ บานสะพรัง่ เต็มที่หลังสิน
้ สุดฤดูกาลของดอกซากุระในชวงตัง้ แตปลาย
เดือนเมษายนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม และปั จจุบันก็เป็ นที่ช่ น
ื ชอบของนั กทอง
เที่ยวชาวไทยดวยเชนกัน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

ยานเท็นจิน
เป็ นยานที่เรียกวาเป็ นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเป็ น
downtown area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้ จะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหาง
ใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิ ด ตัง้ แตเครื่องใชไฟฟ า
เสื้อผา แบรนเนมด หนั งสือ เครื่องสําอางคต างๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

คาแนลซิตี้
หางสรรพสินคาที่มีดีไซน ท่แ
ี ปลกตา สีแดงสดใส แถมยังมีคลองเทียมไหลผานมายัง
ใจกลางของหาง มีขนาดใหญท่ส
ี ุดในเกาะคิวชู และมีรานคามากมาย



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

 NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หางคาแนลซิต ี้
(*ดอกวิสทีเรียนั ้ นจะบานหรือไมทงั ้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพอากาศ* โดยในปี 2019 เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย จะจัดขึน
้ ณ สวนแหง
นี้ ระหวาง วันที่ 27 เมษายน – 14 พฤษภาคม**)

เมืองซากะ - ศาลเจายูโตะคุอินาริ - เมืองนางาซากิ - สวน
สันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ - โทสุ
พรีเมี่ยม เอาทเล็ต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้ นนํ าทานสู เมืองซากะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของเครื่องปั ้ นดินเผา
เดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) เป็ นศาลเจานิ กายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผูปกครองเมือง
ซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจาแหงนี้ เป็ นที่ประทับของเทพเจาศักดิส
์ ิทธิ ์ ที่ประชาชนตางนิ ยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บ
เกี่ยว ความสําเร็จดานธุรกิจ และความปลอดภัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหลงทองเที่ยวที่หลาก
หลาย เชน การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเป็ นเมืองทาสําคัญของญี่ปุน จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสาน
เอาไว จนเกิดเป็ นชุมชนชาวตางชาติต างๆ เชน ไชน าทาวน เป็ นตน
นํ าทานสู สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสรางขึน
้ เพื่อรําลึกถึงเหตุการณทงิ้ ระเบิดปรมาณูท่ช
ี ่อ
ื
วา Fat man ในสวนแหงนี้ มีรูปปั ้ นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ดานหลังของสวนจะมีเสาสีดําที่เป็ นตัวชีต
้ ําแหน ง
จุดศูนยกลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครัง้ นั ้ นดวย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการทิง้ ระเบิดใน
ครัง้ นั ้ นดวย
จากนั ้ นชม พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมขอมูล
เหตุการณ ซากชิน
้ สวนสิ่งของตางๆ โดยเรียงลําดับเหตุการณต งั ้ แตกอนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแหงความหายนะ
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็ นพื้นที่ชอปปิ้ งเอาทเล็ต ขนาดใหญ มีราน
คาของแบรนดชน
ั ้ นํ าและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน
เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
พัก NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองซากะ
เป็ นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของเครื่องปั ้ นดินเผาโดยเฉพาะจากเมือง
อาริต ะ(Arita) และอุทยานประวัต ิศาสตรท่ย
ี อนหลังไปจนถึงยุคยาโยอิ(Yayoi)หรือ
ประมาณ 300 ปี กอนคริสกาล

ศาลเจายูโตะคุอินาริ
เป็ นศาลเจานิ กายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ
เป็ นศาลเจาอินาริท่ใี หญและสําคัญเป็ นอันดับ 3 ดานบนของตัวศาลเจา ก็เป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามอีกจุดหนึ่ ง โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรัง่ และชวงฤดู
ใบไมรวง ที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็ นสีสมแดง สวนหน าศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมนํ้า
สายเล็กๆเป็ นจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว ศาลเจาแหงนี้ เป็ นที่ประทับของเทพเจา
ศักดิส
์ ิทธิ ์ ที่ประชาชนตางนิ ยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ และความปลอดภัย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองนางาซากิ
เมืองนางาซากิ เป็ นเมืองที่ประวัต ิความเป็ นมายาวนาน เป็ นเมืองที่โดนโจมตีดวยปรมาณู
เพื่อสันติภาพ สมัยกอนเมืองนี้ เป็ นทาที่ชาวยุโรปจะมาถึงกอน ทําใหเป็ นเมืองทาที่สําคัญ
ในสมัยนั ้ น

สวนสันติภาพนางาซากิ
เป็ นสวนสันติภาพที่สรางขึน
้ มาเพื่อรําลึกถึงโศกนาฏกรรม สวนสาธารณะนี้ มีรูปปั ้ น
มากมายที่ส่ อ
ื ความหมายอันโศกเศรา

พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ
เป็ นพิพิธภัณฑท่เี ก็บรวมอดีต มากมายของเมืองนางาซากิไว ทัง้ กอนและหลัง
โศกนาฏกรรมที่เกิดขึน
้ ทัง้ เรื่องราวการฟื้ นฟูเมือง และอื่นๆอีกมากมาย

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต
ศูนยรวมแฟชัน
่ ทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากทัว่
โลก ทัง้ แฟชัน
่ นํ าสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชัน
่ กีฬาจากทัว่ ทุกคายที่พรอมใจกันมาลดราคา
กันอยางสุดๆ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ
11.35 น. เหินฟ าสู เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
บาย
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมกับความประทับใจมิรูลืม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ
เป็ นสนามบินที่มีแครันเวย ดวยความที่ถ ูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิ ดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิ ดทําการ เมื่อปี พ.ศ.2555



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้ นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ
12. กรณี ต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ ที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั ้ นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง ใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
มื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้ หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทงั ้ หมดนี้ แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทาง E-Mail
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบินทัง้ สิน
้

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษี สนามบิน และคาภาษี นํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบีย
้ ประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณี ประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ป
ี ระสงคพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณี ท่ก
ี ระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้ นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษี นํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
ภาษี มูลคาเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จาย 3 %

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ่าํ กวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสัน
้
3. ในขัน
้ ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท่ไี มมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิท่จี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ // INFANT ราคา 9,900 บาท
ราคานี้ ไมรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน/ทริป
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 8,000 บาท
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นตน โดยมิต องแจงให
ทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลา
้

้ ้

้

ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางขัน
้ ตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่จี ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน
้ ไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน า
หากไมมน
ั่ ใจโปรดสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และไดดําเนิ นการออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว (กรณี ต วั๋ REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั ้ น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมต ิดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึน
้ มาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนั กงานยกกระเป า (Porter)
สําหรับนํ้ าหนั กของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชัน
้ ประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางนํ้ าหนั กเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเป าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน
้ เครื่องได ตองมีนํ้าหนั กไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ ว)
กรณี ท่ต
ี องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนั กของกระเป าอาจจะถูกกําหนดใหต ่าํ กวามาตรฐานได ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระนํ้ าหนั กเกิน (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณี เกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป า และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ กอนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม
(ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่ องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ ๆ
ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเป็ นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรทงั ้ หมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคา
ใชจาย เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหน าแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทงั ้ หมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณี ดังนี้
- กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนํ าเขาประเทศ เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ต ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาก
- กรณี ท่ส
ี ถานทูต งดออกวีซา อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานั กอยูในประเทศไทย

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทัง้ หมด
้

ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทงั ้ หมด
ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้ มัดจํา หรือคาทัวรทงั ้ หมด เนื่ องจากคาตัว๋ เป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้ นๆ
หมายเหตุ กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมคืนคาทัวรไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณี ใดๆ
ทัง้ สิน
้

