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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์(TG) เหมาล า : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TG 8082 BKK(กรุงเทพ) – FUK(ฟกุโุอกะ) 00.40 – 08.20 

TG 8085 FUK(ฟุกโุอกะ) - BKK(กรุงเทพ) 19.00 – 23.00 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                                                                                                      (-/-/-) 

22.00  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์

ใหค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 
วนัท่ี 2 สนามบิน ฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงัง ุ– เมืองซากะ – ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – ดกูารประดบัไฟ

หมู่บ้านฮอลแลนดฮ์สู ์เทน บอช                                                                                                          (-/L/-)  
 

00.40  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที่ยวบนิที่ TG 

8082 ** เทีย่วบนินี้ บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ และเป็นเทีย่วบนิเหมาลําไม่สามารถสะสมไมลไ์ด้ ** 

08.20  เดินทางถึง สนามบินฟุกโุอกะ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองดาไซฟ ุแลว้นําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงัง ุ(Tenmangu Shrine) วดัชนิโตเก่าแก่

และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจ้าแห่งความรู้ จงึมนีักเรยีนนิสติ นักศกึษามากราบ

ไหว้ขอพร เพื่อการศกึษาไม่เว้นแต่ละวนั ในฤดูใบไม้ผลิภายในวดัมีต้นบ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 6,000 ต้น

เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทัว่บรเิวณวดั ใหบ้รรยากาศทีแ่สนรื่นรมย ์ดา้นหน้าศาลเจา้ม ีรูปหล่อววัเทพเจา้ นอน

เฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชือ่ทีว่า่ ถา้ลูบหวัววัแลว้จะมปีญัญาดแีละมสีุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจงึพากนัลูบหวั

ววัตวันี้ดว้ยความเอน็ดู  อสิระใหท้่านได ้“ชมและซื้อ” สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีร่า้นคา้กวา่ 

100 ร้านบรเิวณหน้าวดัรวมถงึร้านขนมขึน้ชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทําจากถัง่แดงห่อแป้งขา้ว
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เหนียวแลว้นําไปป้ิง หรอืจะเลอืกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ที่ทําจากกระดาษป ัน้เป็นก้อนและระบายตกแต่งเป็น

รูปหน้า คนญี่ปุน่เชือ่วา่ เป็นตุ๊กตานําโชค 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกาะควิชทูีม่ชี ื่อเสยีงในเรื่องของธรรมชาตบิรเิวณ

ชายฝ ัง่ทีส่วยงาม และมปีระวตัศิาสตรใ์นเรื่องของเครื่องป ัน้ดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของญี่ปุน่ 

 นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชนิโต 

ประจําตระกูลนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และสําคญัเป็นอนัดบั 3 รอง

มาจาก ศาลเจา้ฟุชมิอินิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก ิด้านบนของตวัศาลเจ้า กเ็ป็นจุดชม

ววิทีส่วยงามอกีจุดหนึ่งโดยเฉพาะชว่งฤดูใบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากุระบานสะพรัง่ และชว่งฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะ

เปลี่ยนเป็นสสี้มแดง ส่วนหน้าศาลเจ้ากย็งัมีสะพานสแีดงคู่กบัแม่น้ําสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลย

ทเีดยีว  ศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเกีย่วกบัการเกบ็

เกีย่ว ความสําเรจ็ดา้นธุรกจิ และความปลอดภยั อกีทัง้ศาลเจา้แห่งนี้ยงัเป็นหนึ่งในฉากละคร "กลกมิโมโน" 

 นําท่านสู่ดูการประดบัไฟอนัสวยงามของหมู่บ้านฮอลแลนด์ ฮสู์ เทน บอช (Huis Ten Bosch) ซึ่งแปลว่า บ้าน

เลก็ในปา่ใหญ่ รสีอรท์สุดหรู  ทีเ่นรมติเมอืงดชัตใ์นสมยัครสิศตวรรษที ่17 มาไวท้ีน่ี่ ไม่วา่จะเป็นกงัหนัสญัลกัษณ์

ของชาวดชัต ์หรอืบา้นเรอืน รา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนดิทีจ่ะแขง่กนัผลดิอกในแต่ละฤดูกาล โดย

ภายในสวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คอื โซนทีเ่ขา้ไดฟ้ร ีกบัโซนของดา้นในสวนสนุกทีจ่ะตอ้งซื้อ

บตัรเขา้ชมก่อน ซึ่งด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอกี 6 โซนคอื Thriller Fantasy Museum, Art Garden, 

Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มกีจิกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจเช่น พพิธิภณัฑ์หมเีทด็ดี้, โรง

ภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติ ิหลายโรง, พพิธิภณัฑศ์ลิปะ, ร่องเรอืไปตามคลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ชมเมอืงสไตล์

ยุโรป, ขีจ่กัรยานชมเมอืง และร่องเรอืโจรสลดัของการ์ตูนดงั One Piece บอกเลยว่าถ้ามองหาแหล่งท่องเที่ยว

ทีม่าทีเ่ดยีวเพลนิไปไดท้ัง้วนัในฮูสเ์ทนบอชแห่งนี้  (ไม่รวมตัว๋เครื่องเล่นภายในรสีอรท์) 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          MARINE WORLD HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 3 พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณูนางาซากิ – สวนสนัติภาพนางาซากิ – สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ - ถนนคน
เดินฮามาโนมาจิ – ไชน่า ทาวน์ – ชมวิวคํา่คืนภเูขาอินาซะ                                                               (B/-/-)                   
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชม พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) ภายในไดเ้กบ็รวบรวม

เหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ขอ้มูลเหตุการณ์ ซากชิน้ส่วนสิง่ของต่าง ๆ ทัง้ยงัมเีรยีงลําดบั

เหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีห่งความหายนะ ไปจนถงึภาพถ่ายอาคารบ้านเรอืนที่พงั

ยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคเีมยี (มะเรง็

เมด็เลอืดขาว) ทีค่่อย ๆ คร่าชวีติผูค้นเหล่านัน้ไปอกีจํานวนมากมาจดัแสดงไว ้เรยีกได้ว่าเป็นพพิธิภณัฑ์แห่งนี้

เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสูญเสยีอนัยิง่ใหญ่  

 แล้วนําท่านชม สวนสนัติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ในการก่อตัง้สวนสนัติภาพแห่งนี้ ถูก

จดัสรา้งขึน้เพื่อรําลกึถงึเหตุการณ์ทิ้งระเบดิปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ที่ทําลาย

เกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มรูีปป ัน้เกี่ยวกบัสนัตภิาพมากมาย 

โดยทีด่า้นหลงัของสวนจะมเีสาสดีําทีเ่ป็นตวัชีต้ําแหน่งจุดศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยื่อใน

ครัง้นัน้ดว้ย  

กลางวนั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

 นําท่านสู่ สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรอืที่รู้จกัในอกีชื่อว่า “สะพานมากาเนะบา

ช”ิ ตัง้อยู่ทีใ่นตวัเมอืงนางาซากใินจงัหวดันางาซาก ิโดยทีช่ ือ่ของสะพานอย่างมากาเนะบาช ิ(Meganebashi)นัน้

สามารถแปลตรงๆตวัวา่ กระจกนัน่เอง หลายๆคนอาจจะสงสยัว่าทําไมถงึเรยีกว่าสะพานแว่นตามากาเนะบาช ิ

ซึ่งกม็าจากลกัษณะของตวัสะพานนี่แหล่ะ ดว้ยลกัษณะทีเ่ป็นรูปครึง่วงกลม 2 วงตดิกนัเมื่อมองสะทอ้นน้ําจะเหน็

เป็นวงกลมเตม็วง 2 วง ซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นตาสําหรบัคนในสมยันัน้ อกีทัง้ยงัมรีูปร่างคลา้ยๆกบัแวน่ตาทีก่ลายมา
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เป็นชือ่เรยีกทีคุ่น้หูของคนส่วนมาก ไม่เพยีงแค่ความโดดเด่นของตวัสะพานเท่านัน้ สะพานหนิสะพานแรกของ

ประเทศญี่ปุน่อกีดว้ย 

 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ (Hammachi Street) ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศ

สถาปตัยกรรม สิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเรือน ศาลเจ้า วดั ซุ้มประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษที่มีความ

ผสมผสานระหวา่งจนีและญี่ปุน่ทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตวั คุณจะพบไดท้ีน่างาซากทิีเ่ดยีวเท่านัน้  

 นําท่านไปยงั ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) เป็นย่านการค้าชื่อดงัที่ตัง้อยู่ภายในตวัเมอืงนางาซากิ

ในจงัหวดันางาซาก ินบัเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และไชน่าทาวน์แห่งนี้ยงัเป็นไชน่าทาวน์ที่

เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอกีด้วย โดยถูกสร้างขึ้นช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 ซึ่งในช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่น

กําลงัใชน้โยบายปิดประเทศมเีพยีงเมอืงนางาซากเิมอืงเดยีวเท่านัน้ทีอ่นุญาตใหท้ําการค้าได้ คนกลุ่มแรก ๆ ใน

ชนิชไิชน่าทาว จงึเป็นพวกพ่อคา้และกะลาสเีรอืซะส่วนมากนัน่เอง ท่านใดอยากสมัผสักบัความเป็นจนีแบบเตม็

ตวั ตอ้งมาชมิอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกอยู่มากมายในย่านนี้ รา้นอาหาร รา้นขนม และรา้นคา้สนิคา้มากมาย โดยเฉพาะ

รา้นทีน่บัเป็นรา้นเดด็ของทีน่ี่อยา่ง Champon noodle หรอืบะหมี่ในน้ําซุปที่ขน้ แบบราดหน้า และ Sara Udon 

คอืบะหมีผ่ดัคล้าย ๆ โกยซีหมี่บ้านเรา โดยร้านอาหารส่วนใหญ่จะขาย 2 เวลาคอื ช่วงเที่ยง ประมาณ 11:00-

15:00 และชว่งเยน็คอื 17:00-21:00 เรยีกไดว้า่อร่อยเดด็ขาด ราคาถูกใจ ชนิชไิชน่าทาวน์ถอืว่าเป็นย่านการค้า

แนวจนี ทีโ่ดดเด่นและเดนิอย่างเพลนิมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญี่ปุน่ทเีดยีว 

 นําท่านสู่ จดุชมวิวบนภเูขาอินาซะ (Inasayama) โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสูงอยูท่ี ่333 เมตร ซึ่งถอืวา่เป็นชมววิ

ทีสู่งสุดของตวัเมอืงนางาซาก ิจงึทําใหเ้ป็นจุดทีส่ามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของเมอืงนางาซากไิด้ดงีามที่สุดแล้ว ยิง่

กลางคนืนี่บอกเลยวา่ดงัมาก ๆ เพราะถงึขนาดตดิ 1 ใน 3 จุดชมววิกลางคนืที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยทเีดยีว ซึ่ง

ชาวญี่ปุน่เรยีกกนัวา่ ยาเคอ ิ(Yakeio) โดยจะมอีกี 2 แห่งนัน่คอื ภูเขาฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด และภูเขารอ็ค

โกะ ทีเ่มอืงโกเบ 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          MARINE WORLD HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 4 อทุยานประวติัศาสตรโ์ยชิโนการิ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าทเ์ลท็ – ทุ่งหญ้าคซุะเซนริ 

                   พิเศษ !! โรงแรมอาบน้ําแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ไม่อัน้                                                   (B/L/D) 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

    นําท่านเดนิทางสู่ อทุยานประวติัศาสตรโ์ยชิโนการิ (Yoshinogari Historical Park) ตัง้อยู่ในจงัหวดัเลก็ๆใน

เกาะควิชทูีช่ ือ่วา่ซากะ โดยอุทยานแห่งนี้ถูกก่อตัง้ข ึน้เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ที่เกี่ยวกบัวถิชีวีติของผูค้นยุคโบราณ

ของญี่ปุน่และยงัรวมไปถงึทีร่ะดบัโลก ซึ่งถอืว่ามจีดัแสดงที่แบ่งออกเป็นส่วนๆที่ให้ได้เรยีนรู้หลายๆอย่างอย่าง

น่าสนใจมากๆ  การแบ่งออกนัน้จะเป็นหลายๆโซนเริม่ตัง้แต่ชว่งเริม่ตัง้รกรากเลยทเีดยีว บอกเลยวา่สิง่ทีจ่ดัแดง

นี่ถอืวา่มคีวามสําคญัดา้นประวตัศิาสตรม์าก เพราะมมีาตัง้แต่ยุคยาโยอ(ิYayoi) ซึ่งเป็นยุคประมาณ 300 ปีก่อน

ครสิตกาล เป็นยุคเริม่ตน้ของประเทศญี่ปุน่ ทีน่ี่จงึเป็นเรยีนรูท้ีน่่าสนใจของผูค้นเมื่อกวา่ 2 พนัปีทีแ่ลว้ เรยีกไดว้า่

เป็นอุทยานทีท่ําใหเ้ราไดเ้รยีนรูท้ ัง้รากเหง้าของมนุษย์ทุกๆชนชาต ิแน่นอนอยู่แล้วว่าเน้นยํ้าเรื่องชนชาตญิี่ปุ่น

เป็นส่วนมาก ซึ่งกถ็อืวา่เป็นการท่องเทีย่วรูปแบบใหม่ทีไ่ดท้ัง้ความรูแ้ละแฝงความสนุกไปในตวั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท็ (Tosu Premium Outlet)   เป็นพื้นที่ชอ้ปป้ิง
เอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มรี้านค้าของแบรนด์ช ัน้นําและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, 
Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอกีมากมาย สามารถช้
อปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องสําอางค ์โดยแต่ละรา้นกจ็ะ
มโีปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

 นําท่านสู่ ทุ่งหญ้าคซุะเซนริ(Kusasenri) ตัง้อยู่ที่ใกล้ๆกบัปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะ และภูเขาไฟอะโซะ
(Aso Mount)ในจงัหวดัคุมาโมโต(้Kumamoto) บอกเลยวา่ววิของทีน่ี่สวยมากเวอรอ์ย่างกบัหลุดเขา้ไปอกีโลกนึง 
ซึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้จะมลีกัษณะกวา้งใหญ่ปกคลุมไปดว้ยหญ้า ตรงกลางทุ่งแห่งนี้มบีงึน้ําขนาดใหญ่ 2 บงึ ตัง้อยู่ไม่
ไกลกนัมากนัก  อีกทัง้ยงัจะได้เห็นเจ้าววัหรือมาเดินมาเล็มๆหญ้ายิ่งพาให้ดูเป็นทิวทศัน์ที่ละมุน แถมยงัมี
กจิกรรมใหท้ํากนัดว้ย เพยีงแต่จะเป็นเฉพาะชว่งเดอืนมนีาถงึเดอืนธนัวาคมจะมใีหบ้รกิารขีม่า้ไปรอบๆบรเิวณ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพกั พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ทานไม่อัน้ 
พกัท่ี SEKIA HOTEL ONSEN , KUMAMOTO หรือเทียบเท่า  
 *** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแชน้ํ่าแร่สไตลญ์ี่ปุ่น หรอืที่เรยีกกนัว่า การอาบออนเซ็น 

ใหท้่านไดผ้อ่นคลายความเมื่อยลา้จากการเดนิทางและชาวญี่ปุน่ยงัเชือ่กนัวา่การอาบน้ําแร่นัน้จะทําให้ผวิพรรณ

มสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
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วนัท่ี 5 วดันันโซอิน – ห้างคาแนลซิต้ี – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน                                                                           (B/-/-) 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําท่านเดนิทางไปยงั วดันันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวดัทีม่พีระพทุธรูปทองสาํรดิขนาดใหญ่ทีส่ดุของ

ญี่ปุน่ และยงัมรูีปป ัน้และพระพุทธรูปอืน่ ๆ อกีเยอะมาก ๆ ในวดันี้ แต่ทีท่ําใหว้ดันี้มชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดกค็อื วดันี้

เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางแสวงบุญทีช่ ือ่เสยีงของเกาะควิช ู พระพทุธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร สูง 11 และหนกัถงึ 

300 ตนั มรูีปแบบสถาปตัยกรรมแบบเดยีวกบัรูปป ัน้พระใหญ่ทีเ่มอืงนาระ และคามาคูระ สรา้งขึน้เมือ่ปี 1995 ซึ่ง

โดยทัว่ๆ ไปพระพุทธรูปในญี่ปุน่มกัจะเป็นแบบนัง่ แต่ทีพ่ระพทุธรูปนี้เป็นแบบนอนพระวา่วดันนัโซอนินัน้ได้

บรจิาคเงนิชว่ยเหลอืพระในประเทศพม่าหลายครัง้ จงึมกีารตอบแทนดว้ยการส่งตอบแทนดว้ยการส่งพระ

สารรีกิธาตมุาตอบให ้วดันนัโซอนิจงึสรา้งพระพุทธรูปนอนทีเ่ป็นทีน่ยิมในประเทศพม่าขึน้มาเป็นทีเ่กบ็ และยงัวา่

กนัวา่เงนิทีใ่ชใ้นการสรา้งนัน้มาจากเจา้อาวาสทีช่นะลอ็ตเตอรีห่ลายครัง้อกีดว้ย   

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญ่เป็นอนัดบั 

8 ของประเทศญี่ปุน่ดว้ย  

กลางวนั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

 นําท่านไปยงั คาแนลซิต้ีฮากาตะ (Canal City Hakata) ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่รมิน้ําภายในตวัเมอืงฟูกุ

โอกะ ทีม่คีวามเก๋ตรงดา้นในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอกของหา้งแหง่นี้กเ็ท่ห์

อย่าบอกใครแลว้ ในส่วนของรา้นคา้กม็ใีหเ้ลอืกชอ้ปเพลนิ ๆ กวา่ 250 รา้น มทีัง้รา้นทีม่เีฉพาะในญี่ปุน่ ไปจนถงึ

รา้นทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของหา้งแห่งนี้มชีือ่เรยีกวา่ “ราเมน สเตเดีย่ม” ทีม่รีาเมนดงัๆ 

จากทัว่ทกุภูมภิาคของญี่ปุน่มารวมตวัใหช้มิกนัแบบไม่ตอ้งไปหาทีอ่ืน่ใหลํ้าบากอกีดว้ย  

 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (Tenjin) สําหรบัสายชอ๊ปรบัรองวา่เป็นชว่งเวลาแห่ง

ความสขุเลยทเีดยีว เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิชอ๊ปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่วา่จะเป็นรา้คา้ตา่งๆ ทีเ่รยีงรายอยู่
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เตม็สองขา้งฝ ัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มารวมตวักนัอยูม่ากมาย สนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อหลากหลาย

ชนิด ตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนงัสอื เครือ่งสําอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี MONTE HERMANA HOTEL , FUKUOKA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

   
 

วนัท่ี 6 ฟกุโุอกะ - สนามบินโคมตัส ุ- กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                          (B/-/-) 

 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารให้ทุกท่านได้อิสระท่องเท่ียวกบัเมืองฟุกโุอกะ โดยไกด์ให้คาํแนะนํา ซ่ึงช่วงดงักล่าวเป็นช่วง 

LUCKY BAG จากร้านค้าแบรนดต่์างๆมากมาย 

16.00        ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินฟกุโุอกะ  ประเทศญ่ีปุ่ น 

19.00         ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI  

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG 8085  ** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

23.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เครื่องบิน

อตัรา  

ท่านละ 

วนัหยดุเทศกาล ปีใหม่ 2562  

29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62  48,888 48,888 48,888 9,500 - 
 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทัง้ส้ินก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไมจ่าํเป็นต้องย่ืน

ขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  
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** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
** ประกาศสาํคญัจากสายการบิน กรณีลูกค้าผูเ้ดินทางไม่ผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ทาํให้ลูกค้า

ต้องถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีอาจจาํเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร (ตัว๋) เท่ียวบิน

ขากลบั รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรบัท่ีทางประเทศปลายทาง เรียกเกบ็เพ่ิม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ลูกค้าผู้

เดินทางจาํเป็นต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนน้ีเองทัง้หมด ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง

อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเทีย่ว กรณทีีส่ถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซ่ีาแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น อนุญาตให้ท่านที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อการท่องเที่ยว ไม่

จําเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพํานกัไดไ้ม่เกนิ 15 วนั ต่อครัง้ 

**โปรแกรมน้ี เป็นสายการบินเหมาลาํไม่สามารถสะสมไมล ์ROP ได้*** 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น.  เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลูีกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
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สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบิน เพื่อจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป  

หรือ กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
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- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่

บริษัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


