
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                               

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  BIG JAPAN EASY KYUSHU 5D3N OCT18-TG-W14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIG JAPAN EASY KYUSHU 5 DAYS 3NIGHTS 

ฟุกุโอกะ – เบปปุ – นางาซากิ 

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางมหศัจรรยข์องประเทศญ่ีปุ่น 

: เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู 

: ศาลเจา้ดาไซฟุ นมสัการศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดในญี่ปุ่น 

: บ่อทะเลเดือด หรือ อูมิ จิโกกุ บ่อน ้ารอ้นสีฟ้าอมเขียว ท่ีไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นบ่อ

น ้ารอ้นท่ีสวยท่ีสุดในบรรดาบ่อน ้ารอ้นแปลกในเมืองน้ี 

: พรอ้มกบัอาบน ้าแร่ญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” กลางธรรมชาตอิยา่งแทจ้ริง 

: แถมฟรี!!! อาบทรายรอ้น เพือ่สุขภาพ สไตลค์นญีปุ่่น 

 

 
 

 
 

สะสมไมล ์50% 

ศาลเจา้ดาไซฟุ 

 

บอ่ทะเลเดือด สวนสนัติภาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 2-3 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน

ไทย (TG) เจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  ฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – หมู่บา้นยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือด –  

                                                      บ่อน ้าแรสี่เลือด 

00.50 น.        เดินทางสู่ เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 648  

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 
ฟุกุโอกะ (TG648 00.50-08.00) ศาลเจา้ดาไซฟุ

หมู่บา้นยูฟูอิน-บ่อทะเลเดือด – บ่อน ้าแร่สีเลือด 
   BEPPUWAN ROYAL HOTEL

พิเศษ อาบอ็องเซน 

3 
อาบทรายรอ้น-โทะซึ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท-นางาซา

กิ-พิพิธภณัฑส์งครามโลกครั้งท่ี2-สวนสนัติภาพ 
   ANA CROWN PLAZA 

NAGASAI HOTEL” 

4 
GLOVER GARDEN-ฟุกุโอกะ-ชอ๊ปป้ิงยา่นเท็นจนิ-

คาแนล ซิต้ี 
   

HILTON FUKUOKA 

SEAHAWK HOTEL 

5 
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพ   

(TG649 11.35-14.55) 

 
   

ก าหนดการเดินทาง 

48,900.- 12 – 16 ตลุาคม 2561 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 
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08.00 น.. (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) เดินทางถึง เมืองฟุกุโอกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ด่านศุลกากรแลว้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวช ูเมืองแห่งราชาราเม็ง 

แห่งเมืองฟุกุโอกะน าท่านชม ศาลเจา้ดาไซฟู ซ่ึงสรา้งอุทิศ ถวาย

ใหแ้ก่พระเจา้นักปราชญ ์มิจิซาเนะ   สุกะวารา วหิารอนัศกัด์ิสิทธ์

แห่งน้ีถือเป็นวิหารอนัดบัหน่ึงของบรรดาวิหารท่ีมีอยูนั่บพนัใน

ประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีท่ีน่ียงัปลกูตน้ทอ้ท่ีมีช่ือเสียงอีกนับ 

6,000 ตน้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นยูฟุอิน หมู่บา้นท่ีมีน ้าพุรอ้นจ านวนมาก มีจุดเด่น

ดา้นการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ โรงแรมท่ีพกัในแถบน้ีจะเสิรฟ์อาหารท่ีปรุงจาก

ผัก ผลไม ้และเคร่ืองปรุงท่ีชุมชนผลิตขึ้ นเอง  อีกทั้งมีช่ือเสียงดา้นผลิตภัณฑ์ OTOP จากน้ันเชิญ

ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑง์านฝีมือคุณภาพหลากหลายชนิดท่ี OTOP CENTER ไดต้ามอธัยาศยั  

น าท่านชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) หรือ อูมิ จิโกกุ (Umi 

Jigoku) บ่อน ้ารอ้นสีฟ้าอมเขียว ท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบ่อ

น ้ารอ้นท่ีสวยท่ีสุดในบรรดาบ่อน ้ารอ้นแปลกในเมืองน้ี โดยจะ

ปล่อยควนัสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา โดยบ่อทะเล

เดือดเกิดขึ้ นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อพันปีก่อน 

ส่วนน ้าสีฟ้าอมเขียวเกิดจากแร่โคบอลต ์และแร่ธาตุอีกหลาย

ชนิดท่ีมีสรรพคุณในการบ ารุงและรกัษาโรคผิวหนัง น ้าในบ่อมี

อุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้

จึงท าใหม้นุษยไ์ม่สามารถลงแช่ในบ่อได ้นอกจากน้ี ยงัมีการ

น าผงน ้าแร่ท่ีไดจ้ากบ่อน ้าพุแห่งน้ี มาจ าหน่ายใหแ้ก่นักท่องเท่ียวอีกดว้ยต่อจากน้ันน าท่านชม ชิ

โนอิเกะ จิโกกุ หรือ บ่อน ้าแร่สีเลือด (Chinoike Jigoku) เน่ืองจากบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ีมีสีแดง

คลา้ยกับสีเลือด ซ่ึงเกิดจากน ้าแร่ใสบริสุทธ์ิไหลมารวมกับแร่ธาตุธรรมชาติเขม้ขน้โดยเฉพาะ

ปริมาณธาตุเหล็กจ านวนมากท าใหเ้กิดเป็นสีชาเกือบแดงท่ีดูเหมือนสีสนิมขึ้ นมาพรอ้มปล่อยไอ 

รอ้นระอุออกมาตลอดเวลา ซ่ึงเป็นการเท่ียวชมบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาติในเมืองเบปปุท่ีมีลักษณะ

แปลกแตกต่างกนัแต่ไม่สามารถลงแช่ไดเ้พราะมีแร่ธาตุเขม้ขน้และอุณหภมูิน ้าท่ีสูงมากเกินระดบั

ท่ีร่างกายมนุษยท์นไหว หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงใน

เร่ืองของการอาบน ้าแร่และสปา   

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)      

***   เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่น

เช่ือกนัวา่ในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส สุขภาพดี และ

ยงัมีสรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเม่ือยต่างๆได ้*** 

 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  อาบทรายรอ้น – โทะซึ พรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต - นางาซากิ –  

                                                  พิพิธภณัฑส์งครามโลกครั้งที่ 2 - สวนสนัตภิาพ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

แถมฟรี!!!ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัประสบการณก์ารอาบทรายรอ้นถือเป็นออนเซ็นอีกอยา่งหน่ึงซ่ึง

ชาวญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณเช่ือวา่ ในทรายรอ้นน้ันอุดมไปดว้ย

แร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส ช่วยรกัษาโรคผิวหนัง โรคไขขอ้

อกัเสบ รวมทั้งยงัท าใหเ้ลือดลมหมุนเวียนดี แต่กระน้ันก็มีขอ้

หา้มส าหรบัผูท่ี้เป็นโรคหวัใจ ปอด ความดนัโลหิตสงู และสตรีมี

ครรภ ์ โดยก่อนท่ีจะลงไปอบจะตอ้งเปล่ียนชุดเป็นยกูาตะ

เสียก่อน แลว้ลงไปฝังตวัอยูใ่ตท้รายรอ้นประมาณ 10-15 นาที จากน้ันจึงค่อยแช่ตวัในบ่อน ้ารอ้น

   

น าท่านสู่ โทะซึพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต(Tosu Premium Outlets) เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ 

มีรา้นคา้ของแบรนดช์ั้นน าและแบรนดท์อ้งถ่ินมากกวา่ 150 รา้น เช่น Coach, Armani, 

Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ท่ีน้ีสามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เคร่ืองส าอางค ์โดยแต่ละรา้นก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

 

กลางวนั          *** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *** 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่จงัหวดันางาซากิ จะอยูท่ี่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของภมูิภาคคิวช(ูKyushu)โดย

มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม เพราะเน่ืองจากเมืองท่า

ส าคัญของญ่ีปุ่น จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว ้จนเกิดเป็นชุมชน

ชาวต่างชาติต่างๆเช่น ไชน่าทาวน์ขึ้ น หรือทะเล แหล่งออนเซน และภเูขาไฟ 

https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/
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แลว้น าชม พิพิธภณัฑส์งครามครั้งที่ 2 ซ่ึงภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตรจ์ากเหตุการณ์

จริง และซากส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ไดร้ับความเสียหายจากแรงระเบิดของจริง เพ่ือใหช้นรุ่นหลังได้

ระลึกถึงความโหดรา้ยของสงคราม   

จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชม สวนสนัติภาพ ท่ีถูกสรา้งขึ้ น

เพ่ือคอยเตือนใจให้ระลึกถึงชาวเมืองนางาซากิ  ซ่ึงเคยถูก

ระเบิดปรมาณูท้ิงลง เมื่อสมยัสงครามโลกครั้งท่ีสอง เชิญท่าน

ถ่ายภาพกบัรปูป้ันขนาดใหญ่อนัเป็นสญัลกัษณ ์ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)      

น าท่านเขา้สู่ที่พกั ANA CROWN PLAZA NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

วนัที่สี่ของการเดินทาง  (4)  สวนดอกไม ้GLOVER GARDEN – ฟุกุโอกะ – ชอ๊ปป้ิงยา่นเทนจนิ 

     คาแนล ซิตี้                                 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวเล่ืองช่ือของเมืองท่ี GLOVER GARDEN สรา้งโดยคหบดี ชาวองักฤษท่ี

เขา้มาคา้ขายและซ้ือท่ีบริเวณ ภเูขาอยูริ่มอ่าว ของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

จะเป็นแบบตะวนัตก และจดัแสดงเร่ืองราวประวติัความเป็นมาเก่ียวกบับา้นและบุคคลต่าง ๆ 

รวมถึงสวน ดอกไมท่ี้ผลดัเปล่ียนไปตามแต่ละฤดกูาลอย่างสวยงามรวมถึงประวติั ของมาดามบตั

เตอรฟ์ลายท่ีเฝ้าคอยการ กลบัมาของคนรกัอยา่งซ่ือสตัย ์จนมีผูน้ ามาสรา้งเป็นบทละครช่ือดงั 

เร่ืองมาดามบตัเตอรฟ์ลาย  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวง

ของเกาะคิวช ู เมืองแห่งราชาราเม็ง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)   

บ่าย น าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในเมือง ณ ย่านเท็นจิน ชอ้ปป้ิง มอลล ์แหล่งชอ้ปป้ิง

อนัทันสมยัของเมืองฟุกุโอกะ เป็นย่านธุรกิจและย่านชอ้ปป้ิงและท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาะคิวชู  เชิญ

ท่านอิสระชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

ตามอธัยาศยั   

 

*** อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั (เพ่ือไม่รบกวนเวลาการชอ้ปป้ิง) ** 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั     HILTON FUKUOKA SEAHAWK HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 
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วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)  ฟุกุโอกะ – สนามบิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 

11.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 649 

14.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ... 

 

*** หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กท่ีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้ นไปตอ้งนอนมีเตียง 

ราคาตอ่ท่าน รวมตัว๋เครือ่งบิน ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 48,900 บาท 27,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 43,900 บาท 27,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

(มีเตียงเสริม) 
43,900 บาท 27,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต ่2-7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มี

เตียงเสริม) 
41,900 บาท 24,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว จา่ยเพิ่มท่านละ 8,000 บาท 

BIG JAPAN EASY KYUSHU 5 DAYS 3NIGHTS 

ฟุกุโอกะ – เบปปุ – นางาซากิ 

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางมหศัจรรยข์องประเทศญ่ีปุ่น 
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*** อตัราน้ีรวม: ภาษีน ้ามนัของสายการบิน ณ วนัท่ี  08 พ.ค.61** 

*** ราคาดงักล่าวอาจมีการปรบัเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม 

***  การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กวา่ 25 

ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุท่ีนัง่บนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณา

แจง้พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพ่ือบริษัทฯ จะไดด้  าเนินการแจง้ใหท้าง

สายการบินทราบ แตไ่ดต้ามท่ีท่านขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสายการบินจะพิจารณา*** 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินตามรายการ 

3. ค่าอาหารตามรายการ  

4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

6. ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านตอ่หอ้ง 

7. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบตัิเหตหุรือเสียชีวิตดว้ยอุบตัเิหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 

บาท (แบบกรุป๊ทวัร)์ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่านั้น  

เง่ือนไขการคุม้ครอง 

 หากลกูคา้เดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเด่ียว) ลกูคา้

สามารถจดัท าเองได ้หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อายุต า่ กวา่ 6 เดือนหรือเกิน 75 ปีขึ้ นไป   

 ลกูคา้อายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์  

9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบสัเท่านั้น) 

10.  ฟรี!! น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวด 
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อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น 

2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

5. ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 

บาท/ท่าน  

6. ไม่มีแจกกระเป๋า  

7. ค่าภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก!!!! 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาทตอ่การจองทวัร ์1 ท่าน หากท่านยนิดีมดัจ  าการ

เดินทางแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจ  าทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสาย

การบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิก

ภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ  าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 20,000.- บาท. 

 แจง้ล่วงหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  

 แจง้ล่วงหน้า 21 - 30 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ า 20,000.- บาท และมีค่าใชจ้่ายเพิ่มดงัน้ี 

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมดัจ าทั้งหมด (บริษัทฯ ตอ้งออกตัว๋โดย

ส่วนใหญ่อยา่งน้อย 15 วนัก่อนเดินทาง) 

- กรณีติดธุระส่วนตวั หรือกรณีใดๆก็ตาม ขอยึดมดัจ าทั้งหมด 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั กอ่นเดินทาง จะไมม่ีการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือไมใ่ชบ้ริการระหวา่งทวัร ์ จะไมม่ีการคืนเงินไมว่า่

กรณีได ๆทั้งส้ิน 
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การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมล์

ไดใ้นเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรมั 

(หากน ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ือง

ได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั 

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหวา่งการท าทวัร ์

9. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์

.................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์

........................................................................................................................ 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนื่องจากทางโรงแรมแจง้ส าหรับเด็กทีอ่ายตุัง้แต ่7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 

 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................  
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้ม)ี.......................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


