
  

 

 

            

 

 

 
CODE:JXJ41 Hello! Kyushu ควิชู ฟุกโุอกะ เบปป ุยฟูอูนิ คมุาโมโต ้5D3N 
   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

�พาเที/ยวครบทกุวนั�ทาน BBQ Yakiniku +ขาปไูมอ่ ั=น! 
�พกัเบปป/ุโออติะ 1คนื�คมุาโมโต ้1คนื�ฟกุโุอกะ 1คนื� 

เดนิทางโดยสายการบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X (XJ) บนิตรงสูเ่กาะควิช ู(สนามบนิฟกุโุอกะ)  
เครื/องบนิลาํใหญ ่Airbus A330/332 นํ =าหนกักระเป๋าไป-กลบั 20 กก.  

 

วนัที/ รายละเอยีดทอ่งเที/ยว 

1 พรอ้มกนัที/ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เที/ยวบนิที/  DMK-FUK  XJ636 23.40 – 07.00+1    

2  สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมูบ่า้นยฟูอูนิ – เบปป ุ– ชมบอ่นํ =าพรุอ้นยมูจิโิกก ุ
 � เที/ยง, เย็น (BBQ Yakiniku +บฟุเฟ่ตข์าป)ู �ที/พกั: เบปป/ุโออติะ  

3  ทุง่หญา้คซุะเซนร–ิ คมุาโมโต ้- ซากรุะโนบาบะ โจไซเอ็น – ชอ้ปปิ= งยา่นชโิมโร ิ 

� เชา้,เที/ยง �ที/พกั: คมุาโมโต ้
4  ลอ่งเรอืแมนํ่ =ายานากาวา่ - โทส ุพรเีมี/ยม เอา้ทเ์ล็ต - ฟกุโุอกะ - รา้นดวิตรี=ฟร ี- ชอ้ปปิ= งยา่นเท็นจนิ 

� เชา้  �ที/พกั: ครุเุมะ ฟกุโุอกะ 



  

 

 

            

 

 

5 ฟกุโุอกะ - สนามบนิฟกุโุอกะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 
� บรกิารอาหารเชา้แบบSet Box  เที/ยวบนิ FUK-DMK   XJ637 07.45 -11.45   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดี/ยวเพิ/ม / 
เดนิทางทา่นเดยีว 

ที/น ั/ง หมายเหต ุ

3-7 กรกฎาคม 62 21,888  
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 30  
10-14 กรกฎาคม 62 22,888 8,500 30  
17-21 กรกฎาคม 62 23,888 8,500 30  
24-28 กรกฎาคม 62 24,888 8,500 30  
7-11 สงิหาคม 62 23,888 8,500 30  
21-25 สงิหาคม 62 23,888 8,500 30  
24-28 สงิหาคม 62 23,888 8,500 30  
28สงิหาคม-1กนัยายน 22,888 8,500 30  
31สงิหาคม-4กนัยายน 23,888 8,500 30  
4-8 กนัยายน 62 23,888 8,500 30  
11-15 กนัยายน 62 23,888 8,500 30  
18-22 กนัยายน 62 23,888 8,500 30  
25-29 กนัยายน 62 23,888 8,500 30  
28กนัยายน-2ตลุาคม 23,888 8,500 30  
2-6 ตลุาคม 62 24,888 8,500 30  
5-9 ตลุาคม 62 24,888 8,500 30  
9-13 ตลุาคม 62 26,888 8,500 30  
12-16 ตลุาคม 62 25,888 8,500 30  
13-17 ตลุาคม 62 25,888 8,500 30  
16-20 ตลุาคม 62 25,888 8,500 30  
19-23 ตลุาคม 62 26,888 8,500 30  
20-24 ตลุาคม 62 26,888 8,500 30  

 
 

ไฟลท์บนิ 
Departure    DMK – FUK   XJ636 23.40 - 07.00+1 
Return          FUK – DMK   XJ637 07.45 -11.45 
หมายเหต:ุ คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื/อง (กรณีทา่นตอ้งการ ส ั/งซื=อบนเครื/องเทา่น ั=น) 
 

วนัที/แรก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 



  

 

 

            

 

 

 

20.30น. � พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ั=น 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  

 
23.40น. �นําท่านเดินทางสู่เกาะควิชู สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญี/ปุ่ นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 

เที/ยวบนิที/ XJ636 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สั�งซื,อบนเครื�องเทา่นั,น ) 
 
วนัที/สอง สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมูบ่า้นยฟูอูนิ – เบปป ุ– ชมบอ่นํ =าพรุอ้นยมูจิโิกก ุ
                  �อาหารกลางวนั, เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ั=น) 

 
07.45 น. เดนิทางถงึ ควิชู สนามบนิฟุกโุอกะ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี/ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื=อสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่าน
ขึ,นรถโคช้ปรับอากาศ ฟุกุโอกะ 
เป็นเมอืงที/ใหญท่ี/สุดของเกาะควิ
ชู (Kyushu) และใหญเ่ป็นอนัดับ 6 
ของประเทศญี�ปุ่ น เป็นเมืองท่าที�  
สํ าคัญของญี�ปุ่ นด ว้ยและ ยังถูก
จัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับตน้ๆ ของ
โ ล ก โ ด ย นิ ต ย ส า ร  Monole มี
สาธารณูปโภคต่างๆ ที�พรอ้มและครบครัน แต่ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่างโตเกยีวหรอืโอซากา้ นําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงดาไซฟ ุ(Dazaifu) เป็นเมอืงเงยีบๆ เล็กๆ ที�อยูใ่กลก้ับเมอืงฟกูโุอกะ นําทา่นสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุ 
เท็นมนักุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ตั ,งอยู่ในดาไซฟุ ที�เคยเป็นที�ทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชกิเุซ็น
ในศตวรรษที� 7 ศาลเจา้แหง่นี,เป็นที�รูจั้กกนัดใีนฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การอทุศิตัวและโชคลาภ จงึดงึดดู
ผูค้นที�มาเยี�ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และยังไดรั้บความนยิมอย่างยิ�งในหมู่นักเรยีนที�กําลัง
เตรยีมสอบ กอ่นหนา้นี,ดาไซฟเุคยถกูใชเ้ป็นสถานที�แลกเปลี�ยนวัฒนธรรมระหวา่งญี�ปุ่ นและชาตเิอเชยี จงึทําให ้
เป็นศาลเจา้ที�มชีื�อเสยีงทั�วทั ,งทวปีเอเชยีตะวันออกและมผีูม้าเยอืนมากมายจากชาตอิื�นๆดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงยฟุุอนิ (Yufuin) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กแตเ่รยีบงา่ยทา่มกลางธรรมชาตซิึ�งขึ,นชื�อในเรื�องของนํ,าพุรอ้น
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นยูฟูอนิ (Yufuin Village) หมูบ่า้นจําลองสไตลย์ุโรป 
เป็นบา้นอฐิที�แสนคลาสสคิเรยีงรายอยูบ่นถนน  สายเล็กๆ ประดับประดา
ไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ และยังเป็นหมูบ่า้นหัตกรรม ตน้กําเนดิ OTOP 
ภายในจะมหีมูบ่า้นมรีา้นคา้  การฝีมอืมากมาย ใหท้า่นชมรา้นเครื�องแกว้ 
รา้นขนมญี�ปุ่ นปรุงสดๆ รอ้นๆ และใหท้่านเลอืกซื, อของที�ระลกึมากมาย 
และดา้นในยั งมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรปที�ตกแต่งได ้
อย่างน่ารักและลงตัว ดา้นหลังหมู่บา้นแห่งนี,  ท่านสามารถห็นวิว
ทะเลสาบขนาดเล็กที�ลอ้มดว้ยธรรมชาตทิวิเขาอันสวยงาม นับวา่เป็นอกี
บรรยากาศที�น่าบันทกึภาพเป็นที�ระลกึดว้ยเช่นกันถือเป็นไฮไลทห์นึ�ง
ประจําเมอืงยฟูอุนิดว้ย  

เที/ยง � อาหารกลางวนั (มื=อที/1) Japanese Set 
บา่ย จากนั,นนําท่านเดินทางสู่ เบปปุ (Beppu) เมืองที�ตั ,งอยู่ในเขต

จงัหวดัโออติะ ทางชายฝั�งตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฟุกุโอกะ 
เมอืงแหลง่นํ,าแรแ่ละนํ,าพรุอ้นที�มชีื�อเสยีงที�สดุของเกาะควิช ูและมี
ประสทิธภิาพในการรักษาโรคไดด้ว้ย เป็นเมืองที�มอีอนเซ็นมาก
ที�สุดในญี�ปุ่ น เดนิทางสู่บ่อนรกหรอืจโิกกุ แหล่งออนเซนที�มี
ชื�อเสยีงลําดับตน้ๆของญี�ปุ่ น มอียูด่ว้ยกันถงึ 8 บอ่แตล่ะบอ่
ลว้นแตม่เีอกลักษณ์ความพเิศษแตกตา่งกันไป แบง่เป็น  2
ส่วนหลักๆดว้ยกัน ส่วนแรกนั,นจะมีอยู่ดว้ยกัน 6 บ่อโดย
ตั ,ง อยู่ ใ น เ ขตคั นนา ว่ า ( Kannawa)ป ร ะกอบด ว้ยUmi 



  

 

 

            

 

 

Jigoku,Oniishibozu Jigoku, Shiraike Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku, Yama Jigoku อีก2บ่อจะ
ตั ,งอยู่ที�เขตชบิาเซกิ(Shibaseki) ที�อยู่ห่างไปประมาณ1.5กิโลเมตร ประกอบดว้ย Chinoike Jigoku และ 
Tatsumaki Jigoku ทวัรนํ์าทา่นชมบอ่ยมู ิจโิกก ุ(Umi Jigoku) หรอื บอ่ทะเลเดอืด (Sea Hell) เป็นบอ่ที�
นักทอ่งเที�ยวนยิมไปชมมากที�สดุบอ่หนึ�ง เพรา  ะมคีวามสวยงามมาก โดยแตล่ะบอ่ลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้น
สูงถงึ 98 องศาเซลเซยีส ส่งกลิ�นแร่อบอวลไปทั�วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหนิซึ�งเป็น
ธรรมชาต ิ 

คํ/า � รบัประทานอาหารคํ/า (มื=อที/2) เมน ูBBQ Yakiniku +ขาปบูฟุเฟ่ต ์ 

�ที/พกั: Beppu /Oita Area  Hotel ระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที/สาม ทุง่หญา้คซุะเซนร–ิ คมุาโมโต ้- สวนซุยเซนจ ิ- ซากรุะโนบาบะ โจไซเอ็น – ชอ้ปปิ= งยา่นชโิมโทร ิ
                 �อาหารเชา้,กลางวนั  
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั (มื=อที/3) 

นําทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิ ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ(Kusasenri) ชมความ
เขยีวขจขีองทุง่หญา้ธรรมชาตทิี�สวยงาม ดว้ยโลเคชั�นที�งดงามของทุง่
หญา้ชซิาโตะ มองไปรอบๆ จะเห็นควันสีขาวที�พวยพุ่งออกมาจาก
ปลอ่งภเูขาไฟเป็นทุง่หญา้แพรรี�ที�อยูท่างตอนเหนอืของปลอ่งภเูขาไฟ
เอโบชดิะเกะคซุะเซนร ิเป็นทุ่งหญา้บรเิวณเชงิเขารูปแอง่กระทะ มบีงึ
นํ,าขนาดใหญ่ และบรรดาฝูงมา้โดยฉากหลังเป็นวิวภูเขาอะโบะช ิ
(Aboshi-dake) ทําใหนั้กทอ่งเที�ยวนยิมลงไปเดนิเลน่และถา่ยรปูชกัน
มาก และบางฤดูกาลมบีรกิารขี�มา้แบบมคีนจูงดว้ย ในฤดูรอ้น จะเป็น
ทุง่หญา้เขยีวขจ ีหรอืหมิะสขีาวที�ปกคลมุในฤดหูนาว สถานที�แหง่นี, มผีูค้นมาเยอืนตลอดปี เพื�อผ่อนคลาย และ
ฝึกการขี�ม า้  บริเวณนี, ทั ,งหมดอยู่ในอาณาเขตอุทยาน
แหง่ชาตอิะโสะ-คจุ ุ(Aso-Kuju national park) เชน่เดยีวกบั
เทอืกเขาอะโสะ และเทอืกเขาคุจุในจังหวัดโอะอติะ (Oita) 
นําท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัคมุาโมโต ้(Kumamoto) เป็นอกี
หนึ�งจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั� งตะวันออก มีประชากร
ประมาณ 6 แสนคน มีชื�อเสยีงโด่งดังเรื�องปราสาทที�ใหญ่
เป็นอันดับตน้ๆของญี�ปุ่ น มมีาสคอตประจําจังหวัดที�หลายๆ
คนรูจั้กเป็นอยา่งด ีชื�อหมคีมุะมง นําทา่นเดนิทางสู ่ซุยเซ็น
จ ิโจจูเอ็น (Suizen-ji Jōju-en) ค่าทัวรไม่รวมค่าเขา้สวน
ท่านละประมาณ400เยน สวนสวยสไตลญ์ี/ปุ่ นขนานแท ้สรา้งขึ,นเมื�อราว 400 ปีกอ่น เป็นสวนญี�ปุ่ นที�สวยตดิ
อันดับ 1 ใน 3สวนของญี�ปุ่ นที�ควรค่าไปเยี�ยมเยอืนที�อยู่ใจกลางเมอืงคุมาโมโต ้ภายในสวนเต็มไปดว้ยสิ�งปลูก
สรา้งที�ไดรั้บแรงบันดาลใจมาจาก53 จุดพักแรมบนเสน้ทางโทไคโด ( Tokaido Gojusan Tsugi – 53 Stations 
of the Tokaido)” ซึ�งเป็นทางและที�พักระหว่างทางที�เชื�อมจากเอโดะ (โตเกยีว) สู่เกยีวโตในสมัยเอโดะ (ปี 
1603 – 1868) แถมยังมภีเูขาขนาดเล็กที�ดเูหมอืนกบัภเูขาไฟฟจูอิกีตา่งหาก ทางตอนเหนือของสวนแหง่นี,เป็น
ที�ตั ,งของ ศาลเจา้อซิมุ ิ(Izumi Shrine) ซึ�งบชูาผูค้รองแควน้แตล่ะรุ่นในตระกลูโฮโซกาวะซึ�งเป็นผูป้กครองคมุา
โมโตะในสมัยเอโดะ อสิระตามอธัยาศัย  

เที/ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื=อที/4) Japanese Set  
บา่ย นําทา่นเดนิทางไป ซากรุะโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakurano Baba 

Josaien) เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ตั ,งอยู่ต ิดกับปราสาทคุมาโมโต ้
ถนนรา้นคา้ซากรุะโนะโคจ ิเป็นสถานที�อัดแน่นไปดว้ยเสน่หแ์ห่งคุ
มาโม  โต ้ทั ,งรา้นคา้จําหน่าย อาหารและของฝากมากมายกว่า 23 
รา้น และยังเป็นศูนยร์วมวัฒนธรรมที�อยู่ใกล ้ๆ ปราสาทคุมาโมโตะ 
ถกูออกแบบมาใหเ้หมอืนเมอืงในสมัยเอโดะ (1603-1868) และยัง
มอีาหารพื,นเมอืงของคมุาโมโตะใหท้า่นลิ,มลองดว้ย ที�สําคัญอาจจะ
ไดเ้ห็นไดเมยีว (เหลา่ผูนํ้าทัพในสมัยสงคราม 1467-1590) เดนิไป
มาในบริเวณนี,ด ว้ย นอกจากนี,ก็ ยังเ ป็นที�ตั ,งของพิพิธภัณฑ์
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมวาควุาคสุะสถานที�เรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์



  

 

 

            

 

 

ของคมุาโมโตแ้ละศูนยป์ระชาสัมพันธก์ารท่องเที�ยวจังหวัดคุมาโมโตด้ว้ย จากนั,นนําท่านไปชอ้ปปิ,ง ยา่นชอ้ป
ปิ= งใจกลางเมอืงคมุาโมโต ้แหลง่ชอ้ปปิ,งสดุฮติและใหญท่ี�สดุของเมอืงคมุาโมโต ้เป็นที�คกึคักมากที�สดุของตัว
เมอืงคุมาโมโตต้ลอดถนนมหีลังคาโคง้คลุมสามารถเดนิทะลุถงึกันหมด ย่านนี,ไดรั้บความน ิ ยมมากๆเป็นการ
รวมตัวของถนนถงึสามสายดว้ยกนั คอื ถนนคามโิทร(ิKamitori) จะเต็มไปดว้ยรา้นขายของฝาก รา้นกิzฟชอ้ป รา้น
ขายเครื�องสําอาง รา้นกาแฟ และรา้นอาหารญี�ปุ่ นแบบดั ,งเดมิมากมาย ถนนชโิมโทร(ิShimotori) มรีา้นคา้คลา้ย
กับถนนคามโิทร ิแลว้ยังสามารถเดนิตรงไปยังถนน Shower Dori จนเจอหา้แยกแลว้ขา้มถนนไปยังฝั�งแม่นํ,า 
Shirakawa มวีวิกลางคนืที�สวยงามไมน่อ้ยเลย และถนนซนัชนิซไึก(Sun Road Shin-shigai) เนน้เป็นรา้นสนิคา้
อเิล็คทรอนคิส ์รา้นเกมตู ้คาราโอเกะ ปาจงิโกะ ผับ บาร ์และโรงแรม ถนนสายนี,จะอยูเ่ชื�อมกบัถนนชโิมโทร ิและ
ถนนชาวเวอร(์Shower Road) นับวา่เป็นยา่นช็อปปิ,งที�เดนิไดเ้พลนิๆ ทวัรนํ์าทา่นชอ้ปปิ= งยา่นชโิมโทร ิอาหาร
เย็นอสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี/พกั 

�ที/พกั: Ark Royal Kumamoto Joe Mae Hotel (Holly wood twin) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที/ส ี/ ลอ่งเรอืแมนํ่ =ายานากาวา่ – โทส ุพรเีมี/ยม เอา้ทเ์ล็ต – ฟกุโุอกะ – รา้นดวิตรี=ฟร ี- ชอ้ปปิ= งยา่นเท็นจนิ 
                 �อาหารเชา้  

 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั (มื=อที/ 5) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงยานากาว่า เป็นเมืองที�ชาว
ญี�ปุ่ นรูจั้กกนัดใีนฐานะของเมอืงแหง่ปราสาท เป็นเมอืง
ที�ตั ,งอยู่ใจกลางปราสาทในอดีตและยังคงหลงเหลือ
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น กําแพงหนิหรือคูนํ,า  รอบ
เมอื และเป็นบา้นเกดิของนักกวอีย่าง “คติะฮาระ ฮาคุ
ช”ู นอกจากนี,มกีจิกรรมขึ,นชื�ออยา่งการลอ่งเรอืไปตาม
แมนํ่,าลําธาร คคูลองทั�วทกุมมุเมอืง ตั ,งอยูท่างตอนใต ้
ของจังหวัดฟุกุโอกะ ทั�วเมืองมีการสรา้งทางนํ,าไหล
ผา่นกลางเมอืงเพื�อปกป้องปราสาท กจิกรรมการนั�งเรอื
ดงโกะนับเป็นไฮไลทข์องการท่องเที�ยวเมอืงยานากา
ว่า ใหท้่านไดล้องสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืแม่
นํ =ายานากาวา่ ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศของเมอืงยา
นากาว่าในแบบต่างๆตามแต่ละฤดูกาล เช่น ในฤดูใบไมผ้ลกิ็จะไดช้มดอกไมห้ลากสสีัน ในฤดูรอ้นก็จะไดช้ม
ทัศนียภาพยามคํ�าคนื ในฤดใูบไมร้ว่งก็จะไดช้มใบไมแ้ดงและในฤดหูนาว
ก็จะไดเ้พลดิเพลนิกับการล่องเรอืโคทัตส ึที�ใสโ่คทัตสไึวบ้นเรอืดงโกะ
ดว้ย ปกตแิลว้จะล่องเรอืโดยใหนั้�งเกา้อี,บนเรอื แต่ในฤดูหนาวจะเปลี�ยน
จากเกา้อี,เป็นฟตุง(ฟกูที�นอน)และฮบิาจแิทนโดยจะนั�งเรอืกันเหมอืนกับ
การนั�งผงิไฟในโคทัตสเึลย คนพายเรอืจะบังคับเรอืดงโกะโดยใชไ้มเ้รยีว
ยาว มเีอกลักษณ์อยูท่ี�การสวมชดุฮัปปิซึ�งเป็นชดุดั ,งเดมิของญี�ปุ่ นชมลลีา
การพ  ายและการรอ้งเพลงของคนพายเรือ ท่านสามารถซื,อเครื�องดื�ม
และอาหารระหว่างล่องเรอืไดจ้ากรา้นคา้ลอยนํ,าและใหท้า่นเพลดิเพลนิ
กบัทัศนียภาพเมอืงรอบปราสาทที�อดุมไปดว้ยธรรมชาต ินําทา่นเดนิทาง
สู่เมอืงโทสุเป็นเมืองที�เป็นศูนย์กลางการขนส่งของเกาะควิชู อยู่ใน
จังหวัดซากะ เดนิทางสู ่โทส ุพรเีมี/ยม เอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) ตั ,งอยูท่ี� เป็นเอาทเ์ล็ทที�ใหญส่ดุใน
ควิช ูมรีา้นคา้แบรนดช์ื�อดังทั ,งในและนอกประเทศมารวมตัวกนักวา่ 150 รา้น ภายในตกแตง่ตามแบบเมอืงทางใต ้
ของรัฐแคลฟิอรเ์นียที�เขา้กับบรรยากาศที�สดใสเมอืง อสิระใหท้่านชอ้ปปิ,งในเอาทเ์ล็ทอสิระรบัประทานอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั 



  

 

 

            

 

 

 จากนั,นนําท่านเดนิทางสูฟุ่กุโอกะ เมอืงที�ใหญ่ที�สดุของเกาะควิช ูเป็นศูนยก์ลางความเจรญิของควิชทัู ,งในดา้น
การเมอืง การคา้ และวัฒนธรรม นําทา่นแวะรา้นดวิตรี=ฟรเีลอืกซื,อสนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย จากนั,นนําทา่น ช้
อปปิ= งยา่นเท็นจนิ (Tenjin ward) หรอืเรยีกไดว้า่ Downtown Area 
ของเมอืงฟกูโุอกะ เป็นย่านชอ้ปปิ,งที�ใหญ่ที�สดุในภูมภิาคควิช ูโดยมี
รา้นคา้ตา่งๆ ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆ มากมาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื,อ
หลากหลายชนิด ตั ,งแต่เครื�องใชไ้ฟฟ้า เสื,อผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื 
เครื�องสําอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย จากสถานีรถไฟ
เทนจนิ ไม่ว่าจะออกที�ทางออกไปทางไหนก็จะมีถนนสําหรับเดนิ
เล่นชอ้ปปิ, งไปไดเ้รื�อยๆทุกทิศทางใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปปิ, งตาม
อัธยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานดัหมายนํา
ทา่นเดนิทางสูท่ ี/พกั 

�ที/พกั: New Kurume Plaza หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที/หา้  ฟกุโุอกะ - สนามบนิฟกุโุอกะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 
                  �อาหารเชา้ 
 
เชา้ � บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box (มื=อที/6) เพื�อความสะดวกในเรื�องเวลา

เดนิทางมาสนามบนิ  
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

07.45 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X  
เที/ยวบนิที/ XJ637(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สั�งซื,อบนเครื�องเทา่นั,น ) 

11.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

******************************** 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี/ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื/องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี/ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี/ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื/อใหท้า่นทอ่งเที/ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเที/ยวญี/ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี/ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั/วโมง มอิาจเพิ/มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิzในการปรบัเปลี/ยนเวลาทอ่งเที/ยวตาม
สถานที/ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี/ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลี/ยนปรบัสงูขึ=น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ/มขึ=น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื/อการทอ่งเที/ยวเทา่น ั=น คา่ทวัรท์ ี/จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที/ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั=นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี/ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั=งคา่
ต ั~วเครื/องบนิใหแ้กท่า่น  
เง ื/อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั=งนี=จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25ทา่นขึ=นไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิ~ในการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที/ลกูคา้ตอ้งออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที/ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั=ง มฉิะน ั=นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั=งส ิ=น  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั,นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 



  

 

 

            

 

 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั ,งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ~ที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั ,งสิ,น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ~ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ,งสิ,น 
 5.อตัราคา่บรกิารนี= � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั ,นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้
 
การอพัเกรดที/น ั/ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
สําหรบัที/น ั/ง Premium Flatbed ต ั~วกรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัที/น ั/งได ้ 
ที/น ั/ง Hot Seat  
เป็นที�นั�งที�มีพื,นที�ว่างที�มากกว่าที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื,นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มีพื,นที�พอที�จะ
สามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
กรณีตอ้งการอพัเกรดที/น ั/ง ตดิตอ่ฝ่ายขายดาํเนนิการพรอ้มจองทวัรห์รอือยา่งชา้10วนักอ่น
เดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus A330 
โซน แถวที/ ราคา ตอ่เที/ยว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 
Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
Airbus A332 

โซน แถวที/ ราคา ตอ่เที/ยว ตอ่ทา่น 
โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 
Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 



  

 

 

            

 

 

 
สําคญั:*ที/น ั/งในแถวที/ 15(H,J,K) 35( A,B,C,H,J,K ) และ 30( A,B,C,D,F,G,H,J,K)  จะอยู่บรเิวณประตูทางออก
ฉุกเฉนิผูโ้ดยสารที�นั�งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี= 
- เป็นผูท้ี�มคีวามพรอ้มทั ,งทางดา้นรา่งกายและจติใจเพื�อที�จะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
- เป็นผูท้ี�สามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทั ,งแบบที�เป็นเอกสาร/คําพดูได ้
- เป็นผูท้ี�มอีาย ุ15 ปี ขึ,นไป 
- เป็นผูท้ี�ไมไ่ดก้ําลังตั ,งครรภ ์
- เป็นผูท้ี�ไมไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
- เป็นผูท้ี�ไมไ่ดซ้ื,อที�นั�งเสรมิ 
เนื/องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิzในการกําหนดที/น ั/งใหมบ่นเครื/อง หากผูโ้ดยสาร

ไมม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ี/กลา่วไวข้า้งตน้ 
หมายเหต:ุ ราคาคา่ที�นั�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ,นอยูก่บัสายการบนิ 
 
2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ =าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื/องที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ=นเครื/องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื,อนํ,าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั,นพรอ้มชาํระคา่นํ,าหนัก** 

- ซื,อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชาํระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชาํระเพิ�ม 1,000 บาท 
- เพิ�ม20กก. ชาํระเพิ�ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั/งซื=อประกนั
สขุภาพเพิ/มได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี=⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ,ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. ⌧คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
8. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปที/มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี/ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี/ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั=นในประเทศญี/ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื/อการทอ่งเที/ยว เยี/ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื/นเอกสารในข ั=นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื/อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี/ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี= 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ,นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี/ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี/ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั ,น 
 3.ในขั ,นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



  

 

 

            

 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั=งหมดกอ่นทําการจอง เพื/อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื/อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั=งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื/อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั=งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzท ี/จะเลื/อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ=นในกรณีที/มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ~การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ,นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั ,งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั ,งหมด  
7. รายการนี,เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั ,งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั ,งนี,ข ึ,นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั,น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ,งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั ,งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ,าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั,น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั ,งนี,ข ึ,นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั,นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บริษัทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เท่านั,น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซื,อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 

 
 

 



  

 

 

            

 

 

 


