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 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 2 สนามบนิฟุกุโอะกะ – หมู่บ้านยูฟุอนิ – เมืองเบป็ปุ – อบทรายริมทะเล 
00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาตฟุิกุโอะกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ

ไทยแอรเ์วย ์(TG)  เท่ียวบินท่ี TG648 (00:50-08.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5ชม.
10นาที 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล (Yufuin Floral 

Village) ตัง้อยู่ท่ีเมืองยฟูุอิน(Yufuin) ในจงัหวดัโออิตะ(Oita) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเดน่มาก ๆ 
แหง่หนึ่ง สถานท่ีแห่งนีข้ึน้ช่ือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารก์ของเมืองยฟูุอินท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งมาเช็คอิน 
หมูบ่า้นยฟูอิุนฟลอรลัแหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรป มีกลิ่นอายยโุรปโบราณ กอ้นอิฐ และ บา้น
ท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบ่นถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะส าหรบั
เดินพกัผ่อนหย่อนใจ แถมจุดถ่ายรูปสวย ๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารบรรยากาศดี ๆ 
และรา้นขายของท่ีระลึกท่ีท ามือท าใหมี้ความไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทัง้ญ่ีปุ่ น
และตา่งประเทศ 

 



KJP160611-TG  BEWITCHING Fukuoka Beppu Kitakyushu By TG6D4N 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเบปปุ(Beppu) แหล่งออนเซ็นช่ือดงัแห่งเกาะคิวช ูเป็นเมืองเล็ก 
ๆ ท่ีสามารถสรา้งความสขุใหผู้ค้นหลากหลายวยั ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชเูป็น

เมืองแห่งบ่อน า้แร่ท่ีเป็นบ่อโคลน น าท่านเท่ียวชม บ่อนรกหรือจิโกกุ ท่ีเมืองเบปป(ุBeppu) เป็น
แหลง่ออนเซนท่ีมีช่ือเสียงล าดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะหากเดินทางมาเมืองเบปปแุลว้ไม่มา
เท่ียวถือว่ามาไม่ถึง บ่อนรกจิโกกุมีอยู่ดว้ยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อลว้นแต่มีเอกลักษณค์วามพิเศษ
แตกตา่งกนั 

                      น าทุกท่าน อบทรายริมทะเล ทรายรอ้นควนักรุ่นพรอ้มชมคล่ืนอย่างเพลิดเพลินเป็นความสุขท่ีหา
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ไมไ่ดง้่าย ๆ แถมยงัดีตอ่สขุภาพอีก ทรายท่ีบอ่ทรายรอ้นชายหาดเบปปุ ไดร้บัความรอ้นจากน า้รอ้นท่ี
มีโซเดียมไฮโดรเจนคารบ์อนเนตเขม้ขน้  ซึ่งสามารถชว่ยลดตน้เหตปัุญหาสขุภาพตา่ง ๆ  

เยน็  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
พักที ่Beppu Suginoi Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่า 

**พิเศษ ใหท้่านไดผ้่อนคลายความเหน่ือยลา้จากการเดนิทาง ดว้ยการแชอ่อนเซ็นแบบญ่ีปุ่ นในท่ีพกั** 
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 3 ทาคาชโิฮ – ท่าเรือเฟอรร่ี์คุมาโมโต้ – สวนโกลเวอร ์– อุเรชโินะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ ท่ีมีแม่น า้โดคาเสะกดัเซาะจากเขาอาโสะ หบุเขาท่ีมีความชนั
เรียกว่า คอลัมน่าจอยท ์มีความสงูสดุถึง 100 เมตร ในหบุเขานีมี้ความยาวถึง 20 กิโลเมตร เป็น
อนสุาวรียจ์ากธรรมชาติและน า้ตกท่ีเหมือนเสน้ดา้ยท่ีเรียกว่า น ้าตกมานาอิ เป็นท่ีไดร้บัความนิยม
มาก น า้ตกทามาทาเระตัง้อยู่ท่ีทางเขา้ของหุบเขา สิ่งท่ีตัง้อยู่ควบคู่กันไปกับทางเดินท่ียาวถึง  1.8 
กิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารน าท่านเดินทางไปยงั ท่าเรือเฟอรร่ี์คุมาโมโต้ เพ่ือ
ขา้มไปยงัฝ่ังนางาซากิ โดยในระหว่างการล่องเรือ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารนกนอ้ยท่ีบินตามเรือเพ่ือกิน
อาหาร เม่ือเดนิทางถึงฝ่ัง นางาซากิ น าท่านชม สวนโกลเวอร ์อดีตเป็นสถานท่ีตัง้ถ่ินฐานของชาวตา่งชาติในอ าเภอ
เมือง ของจังหวัดนางาซากิ เราจะน าคุณย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาท่ีธุรกิจของชาวต่างชาติในนางาซากิ
เจรญิรุง่เรือง ความมั่งคั่งของพวกเขายงัแสดงออกมาในรูปการ 
ตกแตง่ทัง้ภายในและภายนอกของตวับา้น บางส่วนของบา้นสไตลต์ะวนัตกในโกลฟเวอรเ์ป็นบา้นสไตลโ์คโลเนียล 2 
ชัน้ ในขณะท่ีบา้นคนอ่ืนเป็นบงักะโลชัน้เดียว บา้นโกลฟเวอรเ์ป็นวิลล่าชัน้เดียวตัง้อยู่ในสวน แสดงใหเ้ห็นถึงการ
ผสมผสานท่ีน่าสนใจของรูปแบบตะวนัตกและญ่ีปุ่ น ทัง้หนา้ตา่งฝรั่งเศส, ระเบียงพืน้หินท่ีเหมือนอิตาลีและปล่องไฟ
องักฤษขณะเดียวกนัหลงัคามีลกัษณะเป็นแบบดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น 
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หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ "อุเรชิโนะออนเซ็น" ในจงัหวดัซากะ ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นน า้พุรอ้น
ออนเซ็นท่ีมีประวตัยิาวนานถึง 1300 ปี ในเมืองน า้พรุอ้นแหง่นี ้บอ่แช่น า้รอ้นท่ีก่อตัง้มายาวนานนัน้ก็
อยูต่ดิกนัอยา่งเรียงราย ท าใหค้ณุรูส้กึถึงบรรยากาศและประวตัิศาสตรไ์ดเ้ลย ในสมยัเอโดะ สถานท่ี 
แห่งนีรุ้ง่เรืองในฐานะเมืองท่ีพกัระหว่างทางของถนนระหว่างเมืองสายนางาซากิไคโด นอกจากนีย้งั
โดง่ดงัในฐานะ "บ่อน า้ร้อนผิวสวย" เพราะเม่ือแช่ในน า้รอ้นของอเุรชิโนะออนเซ็น ผิวจะเรียบเนียน
ขึน้นั่นเอง 

เยน็  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Watana Besso Ureshino Onsen Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่า 
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 4 Huis Ten Bosch – ศาลเจ้ายโูทคุ อนิาริ – Tosu Premium Outlet – เทน็จนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Huis Ten Bosch สวนสนุกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในคิวชู แมจ้ะอยู่ในญ่ีปุ่ นแต่ให้
ความรู้สึกเหมือนกับเราท่องเท่ียวอยู่ในประเทศฮอลแลนดใ์นยุคกลาง ทั่ วทั้งสถานท่ีแห่งนีถู้ก
ออกแบบใหเ้ป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง ซึ่งประกอบไปดว้ยรา้นอาหารและโรงแรม ยงัเต็มไปดว้ยมุม
ถ่ายรูปสวย ๆ มากมาย นอกจากนีย้งัมีการจดัอีเวนตน์่าสนใจมากมายตลอดปี ยงัมี Waterfall of 

Light ท่ีมีการประดบัไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนีย้ังมีการจัดงานปารตี์เ้ตน้ร  าสวนหน้ากาก 
“Masquerade Party” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ นัน้ถูกสรา้งขึน้เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1688 ซึ่ง
เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธ นิกายชินโต ศาลเจา้แหง่นีใ้หญ่เป็นอนัดบั 3 รองจาก ศาลเจา้ฟูชิมิ อินา
ริ และ ศาลเจา้คะซะม่า อินาริ (ตามล าดบั) ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ 
ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะ จงึถกูเรียกวา่เป็นศาลเจา้ท่ีมีความส าคญัของเมืองและมีช่ือเสียง
โดง่ดงัมาก ๆ แหง่หนึ่งในระดบัภมูิภาค 
น าท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมียมเอ้าทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlet) ตัง้อยู่ท่ีเมืองซากะ เรียกไดว้า่
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ตครบวงจรท่ียิ่งใหญ่ อีกแห่งนึงของคิวชู ใหทุ้กท่านช้อปป้ิงกันไดอ้ย่าง
สะดวกสบาย โดยเอา้ทเ์ล็ตแหง่นีมี้สินคา้จะมีใหเ้ลือกหลากหลาย ตัง้แตร่ะดบัพรีเมียมจนไปถึงทั่ว ๆ 
ไป ซึ่งจะมีรา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถ่ินมากกว่า 150 รา้น ใหเ้ลือกชอ้ปกันแบบจใุจ 
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พรอ้มโปรโมชั่นเด่น ๆ ตลอดทัง้ปี มีครบทัง้ผูห้ญิง ผูช้ายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื่องส าอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, 
New Balance, Samsonite และอ่ืนๆ อีกมากมาย   
เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพักที่ Best Western Plus Fukuoka Tenjin-
minami หรือระดับเทยีบเท่า ทีพ่กัใกลย้า่นชอ้ปป้ิง(2 คนื) 
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 5 คติะควิชู – ศาลเจา้โมโนโตสุมิ อนิาริ - ช็อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางเหนือสดุของทัง้จงัหวดัฟุกุโอกะและภมูิภาค
คิวช ูทิศเหนือติดกบัทะเลญ่ีปุ่ น ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลเซโตะใน ซึ่งถือเป็นประตสููค่ิวชู เมืองแห่งนีม้ีสมบตัิทาง
วฒันธรรมเก่าแก่มากมายที่เดินทางผา่นกาลเวลามาพรอ้ม ๆ กบัประวตัิศาสตร ์มีอาคารโรงหลอ่โลหะเก่ายาฮาตะ
เซเทตสโึชะ และอาคารที่เก่ียวขอ้งกันรวม 4 แห่งที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในนามของ
มรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมในยคุเมจิของญ่ีปุ่ น บรษัิทผลติสขุภณัฑแ์ละสายช าระอตัโนมตัิอยา่ง Toto และบริษัท
ผลติหุน่ยนตส์  าหรบัอตุสาหกรรมที่มีสว่นแบง่ในตลาดเป็นอนัดบั 4 ของโลกอยา่ง Yaskawa Electric Corporation 
ก็มีส  านกังานใหญ่อยูใ่นคิตะคิวชู 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ มีช่ือเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นศาลเจา้หนัหนา้
เขา้หาทะเลญ่ีปุ่ น ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นท่ีประทับของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิท่ีแยกออกจากศาลเจ้าไทโคดานิ ใน
จงัหวดัชิมาเนะ จดุเดน่ของศาลเจา้แห่งนีจ้ะเป็นเสาโทริอิ 123 ตน้ ที่ตัง้เรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร เช่ือ
กนัวา่ศาลเจ้าแห่งนี้นักท่องเที่ยวนิยมมาขอเนื้อคู่และการมีบุตร 

น าทกุท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองฟุกุโอกะ เพ่ือชอ้ปป้ิงย่านการคา้ท่ีมีช่ือเสียง เท็นจิน (Tenjin) 
เพลิดเพลินกบัการซือ้ของท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า และ 
เครื่องส าอาง ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Best Western Plus Fukuoka Tenjin-minami หรือระดับเทียบเท่า ทีพ่กัใกลย้่านชอ้ปป้ิง
(2 คนื) 
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 6 ฟุกุโอะกะ – สนามบนินานาชาตฟุิกุโอะกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

11.35 น. ออกเดนิทางจากเมืองฟกุโุอะกะ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) เท่ียวบนิท่ี TG649  

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5ชม.20นาที 
14.55 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
ศกุร ์- พธุ 19 – 24 พฤษภาคม 66 55,999.- 55,999.- 15,900.- 
ศกุร ์- พธุ 02 – 07 มถินุายน 66 55,999.- 55,999.- 15,900.- 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4 -5 ชั่ วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 20 ทา่น** 
**ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรอืเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง
กรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ทา่น  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถื้อหนงัสอืเดินทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวตา่งชาติ ที่ไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ เช่น คา่อาหารและเครือ่งดื่มสั่งพเิศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มินิบาร์

และทีวีช่องพเิศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,000 เยน / ท่าน / วนั  
8. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยูก่บัความพึง่พอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะ

ยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. สว่นท่ีเหลอืช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ทา่นอื่นที่รออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯ ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไมม่ีเง่ือนไข 
3) เมื่อทา่นช าระเงินแลว้ ไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ 

เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการ
จองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
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5. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษัิท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า 10 

ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทวัร ์หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการ
เดินทาง หากทา่นมีไฟลท์บินภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบลว่งหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุป๊คอมเฟิรม์แลว้ ไมส่ามารถเลือ่นการเดินทางได ้ไมว่่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเนื่องมาจากการ
คอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่าย
เพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวัน
เดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลกิจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลกิการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ทา่นไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงินเขา้มาแลว้
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้าง
บริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นี ้
ทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น สงกรานต ์/ ปี
ใหม ่เป็น 60 วนั) หรอื หกัคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่า
มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่
มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินคา่ทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบและคืนคา่ทวัรส์ว่น

ใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบายหา้มเขา้ออก
ประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยูก่บัช่วงพีเรยีดวนัเดินทางและกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญั
ดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการบิน , การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, 
โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์นิของมีคา่สว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของทรพัย์สินสว่นตวั 

ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางทอ่งเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้เดินทาง

ออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทาง
ราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรอื เนื่องจาก

เหตผุลหรอืความผิดของตวัทา่นเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมีตราป้ัมใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถ

ใชเ้ดินทางได ้หรอืเกิดจากเอกสารปลอม หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระคา่ใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจากการ
ตดัสนิใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระ
คา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์หรือ
บคุคลที่ไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุป๊เดินทางแลว้หากทา่นไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ
หรอืยกเลกิไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจึงค านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กญัชา กัญชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครือ่งบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบัทา่น 
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบินเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่ายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น ผู้
รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผู้
ก าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ี่นั่งตามที่ทา่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้สามารถ 
ออกเดินทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรอืถือขึน้เครือ่งสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

เดินทาง มิฉะนัน้บรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัทา่นท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ิดกนัหรอือยู่คนละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยอาจจะมีคา่ใชจ้่าย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 
6. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  
7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน าสมัภาระของ

ทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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