
 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL

SOUTH 

KYUSHU 
6D4N BY 

THAI AIRWAY 
 

21-26 ธนัวาคม 2561  55,900.- 

เทีย่วครบจบในทรปิเดยีวสุดคุม้ควิช ู/ ศาลเจา้ดาไซฟุ / หมู่บา้นยูฟุอนิ / เบปปุ / ชมบ่อน ้าแร ่

ทาคาชโิฮะ / ศาลเจา้อะมาโนะอวิาโตะ / ชอ่งแคบทากาชโิฮะ / มยิาซาก ิ/ ศาลเจา้อโุดะ / 

คาโงชม่ิา / เกาะซากุระจม่ิา / อบิูซกู ิ / อบทรายรอ้น / ชอ้ปป้ิงโทสุ / เท็นจนิ / แชอ่อนเซน 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิฟุคโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ 

หมู่บา้นยฟูุอนิ-เบปป-ุชมจโิงคเุมงุร ิ[ ชม 3 บอ่ ]-แชน่ า้แร ่

 O O BEPPU HOTEL 

OR SIMILAR ♨ 

3 เมอืงทากาชโิฮะ-ศาลเจา้อะมาโนะอวิาโตะ-ชอ่งแคบทากา

ชโิฮะ-เมอืงมยิาซาก-ิแชอ่อนเซน   

O  O O MIYAZAKI HOTEL 

OR SIMILAR ♨ 

4 เมอืงมยิาซาก-ิศาลเจา้อโุดะ-โรงงานผลติน า้สม้สายชคูา

คอุดิะ-เกาะซากรุะจม่ิา-แชอ่อนเซน็เทา้-เมอืงอบิซูกู ิ

อบทรายรอ้น 

O O O IBUSUKI HOTEL 

OR SIMILAR  ♨ 

5 เมอืงคาโงชม่ิา-สวนเซนเกนเอน-เมอืงโทส-ุโทสพุรเีมีย่ม

เอา้ทเ์ลต-เมอืงฟุคโุอกะ-ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ 

O X X FUKUOKA HOTEL 

6 สนามบนิฟุคโุอกะ-กรงุเทพฯ O    
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วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคาเตอร ์C การบนิไทย 

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 

วนัทีส่อง :     สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฟุคโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – หมูบ่า้นยูฟุอนิ 

                    เมอืงเบปปุ – ชมจโิงคุเมงุร ิ[ บ่อน ้าแร ่3 บ่อ ] – แชน่ ้าแร ่

00.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 648 การบนิไทย 

08.10 น. ถงึ สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ศาลเจา้ดาไซฟุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพือ่ถวายแด่

พระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ เป็นวหิารเกา่แกแ่ละมี

ผูค้นหลัง่ไหลไปสกัการะกนัอยา่งเนืองแน่น วดันีม้รีปูป้ันววั

ตัง้อยูห่นา้ทางเขา้โดยสว่นใหญผู่ค้นทีไ่ปทีว่ดันีจ้ะไปขอ

พรเร ือ่งการเรยีนหรอืการท างาน ใหม้คีวามฉลาดหลกั

แหลมเหมอืนเขาของววัน่ันเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

http://bit.ly/2NMk5YE
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หมูบ่า้นยูฟุอนิ เป็นหมู่บา้นเล็กทีใ่นจงัหวดัโออติะห่าง

จากเมอืงบ่อน า้รอ้นเบปปุประมาณ10 กโิลเมตร หมู่บา้น

แห่งนีเ้ป็นหมู่บา้นหตัถกรรม และยงัเป็นทีร่วบรวมแบบ

บา้นตา่งๆในประเทศญีปุ่่ นทีม่อีายตุ ัง้แต ่120-180 ปีมา

รวมไวท้ีน่ี่อกีดว้ย ทีน่ี่จงึจดัไดว้า่เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติที่

สามารถดงึดดูนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมได ้

ตลอดทัง้ปี จโิงคุเมงุร ิซ ึง่ประกอบไปดว้ยบ่อน า้แรส่สีนั

แปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพาท่านเยีย่มชมเพยีง 3 

บ่อ) ทีเ่กดิจากการรงัสรรคข์ึน้โดยธรรมชาตแิตล่ะบ่อมี

ความรอ้นสงูเกนิกวา่ 100 องศาเซลเซยีส ดว้ยสสีนัและ

ความรอ้นชนิดทีม่นุษยธ์รรมดาไม่อาจลงไปสมัผสัได ้จงึ

ถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน “บ่อน า้แรน่รก” ดงัน้ัน ทีน่ี่จงึ

มตีวัมาสคอทเป็นยมทูตนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรบัทุกคนทีม่าเยอืนสถานทีแ่ห่งนี ้

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เขา้พกั ณ โรงแรม BEPPU HOTEL หรอืเทยีบเท่า / แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

วนัทีส่าม :   เมอืงทากาชโิฮะ – ศาลเจา้อะมาโนะอวิาโตะ – ชอ่งแคบทากาชโิฮะ – เมอืงมยิาซาก ิ      

                   แชอ่อนเซน   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อะมาโนอวิาโตะ  ต ำนำนญีปุ่่ นยงัไม่สำบสญู จดุเร ิม่ตน้

แห่งต ำนำน ควำมเป็นมำ กอ่เกดิชำต ิและคนญีปุ่่ นอยูท่ี่

มยิำซำก ิทีช่ดัเจนทีส่ดุคอืถ ำ้และศำลเจำ้อะมำโนอวิำโตะ 

จดุทีเ่ทพอีมำเทรำสไุดข้งัตวัเอง ท ำใหแ้สงอำทติยห์ำยไป

จำกแผ่นดนิญีปุ่่ น  ต ำนำนเกำ่แกข่องอำมำเทรำสอุยู ่ณ 

ถ ำ้แคบในผนังหนิแกรง่ของโตรกธำรแคบ อำมำเทรำสผูุ ้

เผชญิศกึอนัดเุดอืดกบัผูร้ว่มสำยโลหติไดข้งัตวัเองไวใ้นนีเ้พือ่ประทว้งพฤตกิรรมท ำลำยลำ้งของ

นอ้งชำยตนเองนำมซซูำโนะโอะ เทพแห่งพำย ุกำรเก็บตวัของนำงท ำใหโ้ลกตกอยูใ่นเงำมืดมดิ

และเหลำ่ทวยเทพตำ่งเร ิม่สิน้หวงั มคีวำมพยำยำมทีจ่ะเกลีย้กลอ่มนำงใหก้ลบัออกมำคร ัง้แลว้คร ัง้

เลำ่แตก็่ลม้เหลว จนกระทั่งเทพแีห่งควำมส ำรำญมำเตน้ร ำหลอกลอ่ เมือ่อำมำเทรำสกุำ้วออกไป

เพือ่ดวูำ่เกดิอะไรขึน้ เหลำ่เทพจงึไดน้ ำประตถู ำ้ออกไป และโลกก็กลบัมำสวำ่งอกีคร ัง้ นับเป็น

สถำนทีท่ีต่อ้งมำเยอืนและเป็นอกี 1 สถำนที ่power spot ทีส่ ำคญัของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ชอ่งแคบทาคาจโิฮะ ชอ่งแคบนีม้ลีกัษณะเป็นรปูตวัวซี ึง่

เกดิจากการทีแ่ม่น า้โกคาเสะถกูลาวาทีป่ะทุขึน้มาจาก

ภเูขาไฟอะโสะกดัเซาะจนเกดิเป็นชอ่งแคบนีข้ึน้มา ใหท่้าน

ไดช้มความงดงามของทวิทศันท์ีง่ดงาม ใหท่้านไดถ้า่ยรปูคู่

ไฮไลทข์องทาคาจโิฮะ คอื "น า้ตกมานาอ"ิ ทีนั่กท่องเทีย่ว

นิยมถา่ยรปูเป็นมุมฮติเมือ่ไดม้าเยอืนใหท่้านไดช้ ืน่ชมกบั

บรรยากาศตาม 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เขา้พกั ณ โรงแรม MIYAZAKI HOTEL หรอืเทยีบเท่า /  

แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่ี ่ :    เมอืงมยิาซาก ิ– ศาลเจา้อโุดะ – โรงงานผลติน ้าสม้สายชูคาคุอดิะ   

                   เกาะซากุระจมิา่ – แชอ่อนเซน็เทา้ – เมอืงอบูิซกู ิ– อบทรายรอ้น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ศาลเจา้อโุดะ ศาลเจา้แห่งนีต้ ัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอืง

มยิาซาก ิสรา้งในปีค.ศ. 1950 จดุเดน่ของทีต่ ัง้คอืสรา้งอยู่

ในถ า้ทีม่หีนา้ผาตดิทะเลเมือ่ออกไปขา้งนอกถ า้สามารถ

มองเห็นววิทะเลไดอ้ยา่งงดงาม ศาลเจา้แห่งนีส้รา้งขึน้เพือ่

บูชาเทพนินิกโินะ มโิกโตะ และจดุเดน่ของศาลเจา้แห่งนี ้

คอื มหีนิรปูรา่งคลา้ยเตา้นมบนผนังถ า้ซ ึง่หากใครไดด้ืม่น า้

ทีห่ยดจากหนิจะท าใหส้มหวงัเร ือ่งบุตร ผูค้นนิยมมาทีน่ี่เพือ่ขอพรใหช้วีติคูย่นืยาว ใหม้บีุตรและ

คลอดงา่ย ขอใหเ้ด็กมสีขุภาพแข็งแรงและปลอดภยั  

โรงงานผลติน ้าสม้สายชูคาคุอดิะ ซ ึง่เป็นน า้สม้สายชู

ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของญีปุ่่ น มกีรรมวธิกีารหมกัโดยตน้

ต ารบัโบราณทีจ่ะใชไ้หทีท่ าจากดนิสดี า แลว้หมกัสว่น 

ผสมทิง้ไวก้ลางแจง้เป็นเวลาหลายปีกวา่จะตกตะกอนและ

น ามาผ่านกรรมวธิกีลัน่อกีรอบเพือ่ออกวางขายสูต่ลาด 

เป็นหน่ึงในผลติภณัฑพ์รเีมีย่มของจงัหวดัคาโกชม่ิาทีม่ี

ช ือ่เสยีงทีส่ดุ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เกาะซากุระจมิา่ ซ ึง่เป็นเกาะภเูขาไฟขนาดใหญท่ีอ่ยู่

เกอืบจะกึง่กลางของอา่วคาโกชม่ิา มคีวามสงู 1,117 เมตร

เหนือจากระดบัน า้ทะเล เป็นภเูขาไฟทีย่งัปะทุอยูแ่ละยงัเป็น

สญัลกัษณข์องจงัหวดัคาโกชม่ิา และบนเกาะจะมธีารน า้แร ่

ซ ึง่เป็นน า้แรจ่ากสายธารใตภ้เูขาไฟซากรุะจม่ิาผุดขึน้มา

เพือ่ใหทุ้กท่านสามารถน่ังแชเ่ทา้เพือ่ผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้ไดต้ามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอบุิซกู ิเป็นเมอืงทีอ่ยูท่าง

ตอนใตข้องเมอืงคาโกชมิา มอืช ือ่เสยีงในดา้นการอบทราย

รอ้น น าท่านสมัผสัประสบการณก์ารอบทรายรอ้น ที่

จะท าใหท่้านไดรู้ส้กึผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ คณุสมบตัิ

ของทรายของทีน่ี่ จะอดุมดว้ยแรธ่าตทุีด่มีปีระโยชนต์อ่

รา่งกาย ชว่ยเร ือ่งระบบการไหลเวยีนของเลอืด ระบบสมอง 

ระบบไขขอ้กระดกู และยงับรรเทาโรคกระเพาะไดอ้กีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เขา้พกั ณ โรงแรม IBUSUKI HOTEL หรอืเทยีบเท่า /  

แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีห่า้ :    สวนเซนเกนเอน – เมอืงโทสุ – โทสุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต – เมอืงฟุคโุอกะ  

                   ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สวนเซนเกนเอน เป็นบา้นพกัหลงัทีส่องของครอบครวั 

Shimadzu โดยสวนของพวกเขาตัง้อยูใ่นเขตโยชโินะ 

เมอืงคาโกชมิะ สวนมพีืน้ที ่5 เฮคเตอร ์ผูส้รา้งคอื Mit 

suhisa Shimadzu ซึง่เป็นผูน้ าตระกลูรุน่ที ่19 โดยสรา้ง

ในปี 1658 สวนตกแตง่โดยใชภ้มูทิศันธ์รรมชาตเิชน่ภเูขา 

และตน้ไมล้อ้มรอบ นอกจากนีย้งัมกีารใชซ้ากรุะจม่ิาซ ึง่มี

ลกัษณะเป็นเนินเขาและอา่วคาโกชม่ิาเป็นเหมอืนทะเลสาบท าใหข้นาดของสวนมขีนาดใหญข่ึน้ 

จนท าใหใ้นปี 1958 ทีน่ี่ไดร้บัการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่ีม่ทีศันียภาพทีส่วยงามของชาต ิ
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เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

โทซพุเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่งัไปทั่วโลก พบกบัคอล

เลคช ัน่เสือ้ผา้ใหม่ลา่สดุ าท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY 

ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 

GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูคร ือ่งประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEURE, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟช ัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, HOGAN ฯลฯ 

 

ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง ณ เทน็จนิ เพลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึอยา่งจุ

ใจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่เกมส ์หรอื

สนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช ัน่ส าหรบัวยัรุน่ 

เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นและอืน่ๆอกีมากมาย 

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั 

  เขา้พกั ณ โรงแรม FUKUOKA HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 

 วนัทีห่ก : สนามบนิฟุคโุอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

11.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 649 สายการบนิไทย 

15.40 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

***************************************************************************** 

WONDERFUL SOUTH KYUSHU 6D4N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

21-26 ธนัวาคม 2561 55,900.- 52,900.- 47,900.- 8,900.- 35,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั หาก

กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการ

บนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 
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1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 
 


