
 

 

รหัสทัวร GS25 2000159 
ทัวรฟุกุโอกะ คางามิยามา Sakura Amazing Premium 5D 3N (TG)  
ตลาดเชาโยบูโกะ – ปราสาทคาระซึ – คางามิยามา - โทซุ พรีเมี่ยมเอาทเล็ต – หมูบานยฟุุอิน – 
ทะเลสาบคิริน – เบปป ุ– บอนรกจิโคคุดานิ - ยูมิจ ิโคคุ – คุรุเมะ – เก็บสตรอเบอร่ี – ฟุกุโอกะ – 
สวนไมซุรุ – ชอปปم�งยานเท็นจิน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บินดวยสายการบิน ไทยแอรเวย (TG) : ข้ึนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
 

TG648 BKK(กรุงเทพ) – FUK(ฟุกุโอกะ) 01.00-08.10 
TG649 FUK(ฟุกุโอกะ) - BKK(กรุงเทพ) 11.40-15.40 

 
* โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 30 ก.ก. และ ถือข้ึนเครือ่งบินไดน้ําหนักไมเกิน7 ก.ก. * 
 
วันที่ 1      กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)         
 
22.00  คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาท่ี 

3 สายการบินไทย เคานเตอร D เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  

                     ** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 2      สนามบิน ฟุกุโอกะ – ตลาดเชาโยบูโกะ – ปราสาทคาระซึ – คางามิยามา(-/L/D) 
 
01.00  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน นานาชาตฟุิกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 

THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ TG648 ** เที่ยวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเคร่ืองบนิ ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

08.10  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู ตลาดเชาโยบูโกะ (Yobuko Morning Market) ต้ังอยูทางทิศ
ตะวันออกของทาเรือโยบูโกะ(Yobuko port) ท่ีตลาดแหงน้ีน้ันถือเปนหน่ึงในตลาด
เชาที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ปุ�น อีกทั้งยังเปนตลาดเกาแกที่มีมานานเปนรอยป 
ตลาดแหงน้ีเกิดขึ้นต้ังแตสมัยไทโช แมวาอะไรๆจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไปอยูบาง แต
บรรยากาศการคาขายของตลาดน้ีก็ยังคงมีสีสันและเต็มไปดวยความคึกคกัยามเชา 
โดยตัวตลาดเองจะมียาวประมาณ 200 เมตร เต็มไปดวยแผงขายอาหารทะเลสดๆ 
อาหารแปรรูป ผกั และดอกไมใหเลือกซื้อกันอยางเพลิดเพลินเลยทีเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                จากน้ันนาํทานเดินทางสู ปราสาทคาระซ ึ(Karatsu Castle) ต้ังอยูท่ีเมืองซากะ

(Saga) ปราสาทแหงน้ีตั้งอยูใกลๆกับอาวคาระซึ(Karatsu Bay)  ทําใหนอกจาก
เราจะไดชมสถาปตยกรรมงามๆของปราสาทแลว ท่ีน่ียังเปนอีกจุดที่สามารถชมวิว 



 

 

                อาวคาระซึไปจนถึงววิทิวทัศนของเมืองซากะไดสวยมากๆ ยิ่งชวงฤดูใบไมผลิก็
สามารถชมดอกซากรุะได แถมชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคมก็จะพบกับความ
สวยงามของซุมดอกวิสทีเรียสีมวงไดอีกดวย ตัวปราสาทเองก็มีความนาสนใจมากๆ
เพราะมีอายุประมาณ 400 กวาปแลว โดยถกูสรางขึ้นครั้งแรกเลยเน่ียราวๆ
สมัยเอะโดะ หลังจากน้ันสรางขึ้นใหมในป 1966 โดยยดึตามแบบโครงสราง
สถาปตยกรรมเดิมท้ังหมด ฉะน้ันวางใจไดวาตัวปราสาทที่เราเห็นกันกันอยูในปจจุบัน
ก็เหมือนๆกับสมัยกอนแนนอน โดยปจจบัุนไดเปดใหนักทองเที่ยวไดเขามาชมได 
ภายในปราสาทมีท้ังหมด 5 ช้ัน มกีารจดัแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัประวตัิของ
ปราสาท ขาวของตางๆในอดีต และงานศิลปะตางๆอีกมากมาย 

                เดินทางสู ภูเขาคากามิ (Kagami Yama) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีเลื่องช่ือ
ของเกาะซากะ มีความอุดมสมบรูณของป�าไม และยังเปนจุดชมวิวสุดปง เราสามารถ
ชมความงามของสถานท่ีช่ือดังตางๆ ของเมืองนิจิโนะมตัสึบาระ และอาวคารัตสึ รวม
ไปวิวของเกาะรอบๆ นอกจากน้ี คากามิยามะยังมีตํานานมากมาย และยังเปนภูเขาที่
ถูกกลาวถึงในบทกวีของมันโยะชู ชื่อของภูเขาน้ีเช่ือวามาจากการท่ีจนิกูโคโกขึ้นไปบน
ยอดเขาและพบกระจก (คากามิแปลวากระจก)  

 
 คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 พักที่          KARATSU ROYAL หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 3 โทซุ พรีเมี่ยมเอาทเล็ต – หมูบานยุฟุอิน – ทะเลสาบคิริน – เบปปุ – บอนรกจิโค
คุดานิ  (B/-/D)                                                     

 
เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาแบรนเนมที่ โทซพุรีเม่ียมเอาทเล็ท (Tosu Premium 

Outlet)   เปนพ้ืนท่ีชอปปم�งเอาทเล็ตขนาดใหญ มรีานคาของแบรนดชั้นนําและแบ
รนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน เชน Coach, Armani, Timberland, Burbery, 
Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย 
สามารถชอปปم�งไดครบทั้งผูหญิง ผูชาย และเด็กเล็ก ไมวาจะเปนเส้ือผา รองเทา 
กระเป�า เคร่ืองสําอางค โดยแตละรานก็จะมีโปรโมช่ันสวนลดมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
     นําทานเขาสู หมูบานยุฟุอิน เปนตนแบบของหมูบาน OTOP ของประเทศญีปุ่�น และ

เมืองน้ีมีชื่อเสียง อีกอยางในเรื่องของน้ําพุรอน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake 
Kinrin ทะเลสาบแหงน้ีที่เปนจุดชมใบไมเปลีย่นสีท่ีงดงามอีกแหงหน่ึงของหมูบานยูฟู
อิน อีกทั้งยังมีรานคาขายของพ้ืนเมือง ผักและผลไมสด ของท่ีระลึก Handmade  

 
                นารักๆ มากมายและยังมีขนมข้ึนช่ืออยาง "โคร็อกเกะ" (มันชบุเกล็ดขนมปงทอด) 
                นําทานชม ทะเลสาบคินริน  (Kinrin Lake)  เปนทะเลสาบเล็กๆในเมืองยูฟุอิน 

หางจากสถานี 



 

 

                รถไฟประมาณ 25 นาที น้ําในทะเลสาบแหงน้ีไหลมาจากน้ําพุรอนทําใหน้ําในสระอุน
อยูตลอดเวลา และในตอนเชาบริเวณผิวน้ําจะมีไอน้ําลอยข้ึนมา เปนอีกหน่ึงทะเลสาบ

ที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไมเปลี่ยนสีและฤดูหนาว 
                เดินทางสู เมืองเบปป ุต้ังอยูบนชายฝم�งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอ

น้ําแรท่ีเปนบอโคลน จัดเปนเมืองท่ีมีรีสอรทน้ําแรมากท่ีสุดนักทองเที่ยวสามารถลอง
แชน้ําแรหลายหลากชนิดได 

                นําทานชม บอนรกจิโงคุดานิ (Jigoku Meguri Beppu) ที่เบปปุ(Beppu)แหลง
ออนเซนท่ีมีช่ือเสียงลําดับตนๆของญีปุ่�น เรียกไดวาถามาเบปปุแลวไมมาละก็เหมือน 

 
                มาไมถึงเลยทีเดียว เน่ืองจากนับเปนหน่ึงในจุดทองเที่ยวหลักของเมืองเบบปโุดย

หลักๆแลวน้ันบอนรก จิโกกมุีอยูดวยกนัถึง 8 บอแตละบ  อก็จะมีเอกลักษณความ
พิเศษแตกตางกันไป 

ค่ํา     บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักที่ HOTEL & RESORT BEPPUWAN หรือเทียบเทา  
 



 

 

วันที่ 4 ยูมิจิ โคคุ – คุรุเมะ – เก็บสตรอเบอรี่ – ฟุกุโอกะ – สวนไมซุรุ – ชอปปم�งยานเท็น
จิน  (B/L/-) 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
                นําทานชม บอทะเลนรก ยูมิจิโคคุ (Umijigoku) บอน้ําสีฟ�าสดใส เน่ืองจากมีไอ

รอนซัลเฟตผสมอยูมาก ถกูยกใหเปนแหลงทิวทัศนแหงชาติ ในป 2009 ถึงแมวาสี
จะดูเย็นสดชื่น แตอุณหภูมิภายในบอน้ันสูงถึง 98 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  

 
                นําทานเดินทางสูเมือง คุระเมะ เปนเมืองที่มีซากโบราณ และแหลงทองเที่ยวทาง   

ธรรมชาติใหพักผอนหยอนใจมากมาย  
                     นําทานเดินทางสู ฟารมสตรอเบอรร่ี ที่ฟุกุโอกะถือเปนสตรอเบอรร่ีที่ข้ึนช่ืออีกแหง

หน่ึง ลูกใหญ สีแดงสด รสชาติหวานอรอย ท่ีสําคัญสายพันธุน้ีมีการเพาะปลูเฉพาะท่ี
ฟุกุโอกะเทานน  

 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
      นําทานเดินทางสู เมืองฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุทัย ใครไดไปสัมผัส

แลวจะหลงใหลเสนหของเมืองน้ีท่ีแมจะเต็มไปดวยตึกสูงระฟ�าแตก็แฝงกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ 

                นําทานชมซากุระที่ สวนไมซุรุ ถูกสรางขึ้นในพ้ืนที่โดยรอบของซากฐานปราสาทฟุกุ
โอะกะ (Fukuoka castle) เปนอีกหน่ึงจุดชมดอกซากรุะและดอกไมนานาชนิดท่ี
งดงามไมแพท่ีใดในญี่ปุ�น อีกทั้งภายในสวนยงัมีพ้ืนที่กวางพอสําหรับการวิง่จอกกิ้ง 
รวมถึงมีอุปกรณออกกาํลังกายไวดึงดูดคนรักสุขภาพอีกดวย เม่ือเขาสูฤดูใบไมผลิ 
สวนแหงน้ีจะกลายเปนสวนสีชมพูจากการเบงบานของดอกซากุระ ผสมผสานกับกลิ่น
อายวัฒนธรรมทองถิ่น เกิดเปนบรรยากาศสุดพิเศษท่ีหาจากที่อ่ืนไมได “สวนไมซุรุ” 
จึงเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยม และเปนแหลงพักผอนหยอนใจที่
ขาดไมไดของคนในทองถิ่นที่อาศัยอยูโดยรอบ (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณ
ปลายเดือนมีนาคมถงึตนเดือนเมษายน ทั้งนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศ) 

    นําทานเดินทางสู รานคา DUTY FREE ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลาย
ชนิด อาทิเชน เครื่องสําอางค  

  
 



 

 

               โฟมลางหนา วิตามินตางๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 
 อิสระใหทานชอปปم�งที่ยานใจกลางเมือง ยานเทนจิน (Tenjin) สําหรับสายชอป

รับรองวาเปนชวงเวลาแหงความสุขเลยทีเดียว เน่ืองจากยานน้ีมีใหเลือกเดินชอปชิม
ชิลกันแบบสุด ๆ ไมวาจะเปนราคาตางๆ ท่ีเรียงรายอยูเต็มสองขางฝم�งถนน ถนนคน
เดิน ไปจนถึงหางใหญๆ  มารวมตัวกันอยูมากมาย สินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิด 
ต้ังแตเครื่องใชไฟฟ�า เส้ือผา แบรนเนมด หนังสือ เคร่ืองสําอางคตางๆ รวมไปถึง
รานอาหารอีกมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการทองเทียว 
พักท่ี HOTEL TOEI , FUKUOKA หรือเทียบเทา  
  
วันที่ 5        สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ – สนามบินนานาชาตสิุวรรณภูมิ    (B/-/-) 
 
เชา            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
09.00   ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ�น 
11.35    ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
                 โดยสายการบิน THAIAIRWAYS เที่ยวบินที ่TG649  ** บริการอาหารและ  

เครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
14.55      เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

*********************************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร 
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน มีนาคม 2563 
24-28 มี.ค. 63 38,999 38,999 37,999 7,500 19,900 

เดือน เมษายน 2563 
5-9 เม.ย. 63 40,999 40,999 39,999 7,500 19,900 
 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีที่น่ัง
บนเคร่ืองบิน) 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา
ทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 



 

 

** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมืองประเทศ
ปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย ในสวนน้ีอาจจําเปนตองมีคาใชจายใน
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เท่ียวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอื่นๆ รวมไปถึงคาปรับ
ที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผูเดินทางจําเปนตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนนี้เองทั้งหมด ** 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณตีองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามทีต่ามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 30 ก.ก.  และ 
ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทัง้น้ีเจาหนาที่จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาธรรมเนียมการขอวซีาทองเที่ยว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกระทันหันกอน

เดินทางตามจริง ประเทศญ่ีปุ�น อนุญาตใหทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถปุระสงค
เดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานัก
ไดไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไป
ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  



 

 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณแีจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
 
 

 



 

 

เงื่อนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจรงิท่ีเกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรณุาแจงรายนามคูนอน
กับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 



 

 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษัิทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 



 

 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรณุา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพือ่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกนั
ใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  



 

 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดนี้แลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


