
  

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13431 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

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

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

พาเทีย่วครบทกุวนัทาน BBQ Yakiniku +ขาปไูมอ่ ัน้! 
พกัเบปป/ุโออติะ 1คนืคมุาโมโต ้1คนืฟกุโุอกะ 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X (XJ) บนิตรงสูเ่กาะควิชู (สนามบนิฟกุโุอกะ)  
เครือ่งบนิล าใหญ ่Airbus A330/332 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 กก.  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ DMK-FUK  XJ636 23.40 – 07.00+1    

2  สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – หมูบ่า้นยูฟูอนิ – เบปป ุ– ชมบอ่น า้พุรอ้นยมูจิโิกก ุ

  เทีย่ง, เย็น (BBQ Yakiniku +บฟุเฟ่ตข์าป)ู ทีพ่กั: เบปป/ุโออติะ  

3  ทุง่หญา้คซุะเซนร–ิ คมุาโมโต ้- ซากรุะโนบาบะ โจไซเอ็น – ชอ้ปป้ิงยา่นชโิมโร ิ 

 เชา้,เทีย่ง ทีพ่กั: คมุาโมโต ้

4  ลอ่งเรอืแมน่ า้ยานากาวา่ - โทส ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต - ฟกุโุอกะ - รา้นดวิตรีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ 



 เชา้  ทีพ่กั: ครุเุมะ ฟุกโุอกะ 

5 ฟุกโุอกะ - สนามบนิฟุกโุอกะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

 บรกิารอาหารเชา้แบบSet Box  เทีย่วบนิ FUK-DMK   XJ637 07.45 -11.45   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ 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:ุ คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (กรณีทา่นตอ้งการ ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
 

20.30น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.40น. น าท่านเดนิทางสูเ่กาะควิชู สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ636 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – หมูบ่า้นยฟููอนิ – เบปป ุ– ชมบอ่น า้พุรอ้นยมูจิโิกก ุ
                  อาหารกลางวนั, เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้) 

 
07.45 น. เดนิทางถงึ ควิชู สนามบนิฟุกุโอกะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าท่าน
ขึน้รถโคช้ปรับอากาศ ฟุกุโอกะ 
เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของเกาะควิ
ชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 
6 ของประเทศญี่ปุ่ น เป็นเมอืงท่าที ่ 
ส าคัญของญี่ปุ่ นด ว้ยและยั งถูก
จัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับตน้ๆ ของ
โลกโดยนิตยสาร Monole มี
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่พรอ้มและครบครัน แต่ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่างโตเกยีวหรือโอซากา้ น าท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงดาไซฟ ุ (Dazaifu) เป็นเมอืงเงยีบๆ เล็กๆ ทีอ่ยูใ่กลก้ับเมอืงฟกูโุอกะ น าท่านสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุ 
เท็นมนัก ุ(Dazaifu Tenmangu Shrine) ตัง้อยูใ่นดาไซฟ ุทีเ่คยเป็นทีท่ าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชกิเุซ็นใน
ศตวรรษที ่7 ศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การอุทศิตัวและโชคลาภ จงึดงึดูด
ผูค้นที่มาเยีย่มชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และยังไดรั้บความนยิมอย่างยิง่ในหมู่นักเรียนที่ก าลัง
เตรยีมสอบ ก่อนหนา้นี้ดาไซฟเุคยถูกใชเ้ป็นสถานทีแ่ลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างญีปุ่่ นและชาตเิอเชยี จงึท าให ้
เป็นศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทั่วทัง้ทวปีเอเชยีตะวันออกและมผีูม้าเยอืนมากมายจากชาตอิืน่ๆดว้ย น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงยุฟุอนิ (Yufuin) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กแต่เรยีบง่ายท่ามกลางธรรมชาตซิ ึง่ขึน้ชือ่ในเรือ่งของน ้าพุรอ้น
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นยฟููอนิ (Yufuin Village) หมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรป เป็นบา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยูบ่น
ถนน  สายเล็กๆ ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ และยงัเป็นหมูบ่า้นหัตกรรม ตน้ก าเนดิ OTOP ภายในจะมี
หมูบ่า้นมรีา้นคา้  การฝีมอืมากมาย ใหท้า่นชมรา้นเครือ่งแกว้ รา้นขนมญีปุ่่ นปรงุสดๆ รอ้นๆ และใหท้่านเลอืกซื ้อข
องทีร่ะลกึมากมาย และดา้นในยั งม ีFlora Village เป็นทมีปารค์สไตล์ยโุรปทีต่กแต่งไดอ้ยา่งน่ารักและลงตัว 
ดา้นหลังหมูบ่า้นแหง่นี ้ทา่นสามารถห็นววิทะเลสาบขนาดเล็กทีล่อ้มดว้ยธรรมชาตทิวิเขาอนัสวยงาม นับวา่เป็นอกี
บรรยากาศทีน่่าบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึดว้ยเชน่กนัถอืเป็นไฮไลทห์นึง่ประจ าเมอืงยฟูอุนิดว้ย  

http://bit.ly/2NMk5YE


เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) Japanese Set 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เบปปุ (Beppu) เมอืงที่ตัง้อยู่ในเขต

จงัหวดัโออติะ ทางชายฝ่ังตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฟกุุโอกะ 
เมอืงแหลง่น ้าแรแ่ละน ้าพรุอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะควิช ูและมี
ประสทิธภิาพในการรักษาโรคไดด้ว้ย เป็นเมอืงทีม่อีอนเซ็นมาก
ทีสุ่ดในญีปุ่่ น เดนิทางสู่บอ่นรกหรอืจโิกกุ แหล่งออนเซนที่มี
ชือ่เสยีงล าดับตน้ๆของญีปุ่่ น มอียูด่ว้ยกนัถงึ 8 บอ่แตล่ะบอ่ลว้นแต่
มเีอกลักษณ์ความพเิศษแตกต่างกันไป แบ่งเป็น  2ส่วนหลักๆ
ดว้ยกนั สว่นแรกนัน้จะมอียูด่ว้ยกนั 6 บอ่โดยตัง้อยูใ่นเขตคันนาว่า
( Kannawa)ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย Umi Jigoku,Oniishibozu Jigoku, 
Shiraike Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku, Yama Jigoku อกี2บ่อจะตัง้อยู่ทีเ่ขตชบิาเซกิ
( Shibaseki) ที่ อ ยู่ ห่ า ง ไ ป ป ร ะ ม า ณ 1 . 5 กิ โ ล เ ม ต ร 
ประกอบดว้ย Chinoike Jigoku และ Tatsumaki Jigoku 
ทวัรน์ าทา่นชมบอ่ยูม ิจโิกกุ (Umi Jigoku) หรอื บอ่
ทะเลเดอืด (Sea Hell) เป็นบอ่ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมไปชม
มากทีส่ดุบอ่หนึง่ เพรา  ะมคีวามสวยงามมาก โดยแต่ละบอ่
ลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้นสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สง่กลิน่แร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มคีวันพวยพุ่งออกมาจาก
รอยแยกของหนิซึง่เป็นธรรมชาต ิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) เมน ูBBQ Yakiniku +ขาปบูฟุเฟ่ต ์ 

ทีพ่กั: Beppu /Oita Area  Hotel ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม ทุง่หญา้คซุะเซนร–ิ คมุาโมโต ้- สวนซุยเซนจ ิ- ซากรุะโนบาบะ โจไซเอ็น – ชอ้ปป้ิงยา่นชโิมโทร ิ
                 อาหารเชา้,กลางวนั  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิ ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ(Kusasenri) ชมความ
เขยีวขจขีองทุง่หญา้ธรรมชาตทิีส่วยงาม ดว้ยโลเคชัน่ทีง่ดงามของทุ่ง
หญา้ชซิาโตะ มองไปรอบๆ จะเห็นควันสีขาวที่พวยพุ่งออกมาจาก
ปลอ่งภเูขาไฟเป็นทุง่หญา้แพรรีท่ีอ่ยูท่างตอนเหนอืของปลอ่งภเูขาไฟ
เอโบชดิะเกะคุซะเซนร ิเป็นทุ่งหญา้บรเิวณเชงิเขารูปแอง่กระทะ มบีงึ
น ้าขนาดใหญ่ และบรรดาฝูงมา้โดยฉากหลังเป็นวิวภูเขาอะโบะช ิ
(Aboshi-dake) ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วนยิมลงไปเดนิเล่นและถ่ายรูปชกัน
มาก และบางฤดูกาลมบีรกิารขีม่า้แบบมคีนจูงดว้ย ในฤดูรอ้น จะเป็น
ทุง่หญา้เขยีวขจ ีหรอืหมิะสขีาวทีป่กคลมุในฤดหูนาว สถานทีแ่หง่นี ้มผีูค้นมาเยอืนตลอดปี เพือ่ผอ่นคลาย และฝึก
การขีม่า้ บรเิวณนี้ทัง้หมดอยู่ในอาณาเขตอุทยานแห่งชาติ
อะโสะ-คุจุ (Aso-Kuju national park) เช่นเดียวกับ
เทอืกเขาอะโสะ และเทอืกเขาคุจุในจังหวัดโอะอติะ (Oita) 
น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัคมุาโมโต ้(Kumamoto) เป็นอกี
หนึ่งจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝ่ังตะวันออก มีประชากร
ประมาณ 6 แสนคน มชีือ่เสยีงโด่งดังเรื่องปราสาทที่ใหญ่
เป็นอันดับตน้ๆของญีปุ่่ น มมีาสคอตประจ าจังหวัดทีห่ลายๆ
คนรูจั้กเป็นอยา่งด ีชือ่หมคีุมะมง น าท่านเดนิทางสู ่ซุยเซ็น
จ ิโจจูเอ็น (Suizen-ji Jōju-en) ค่าทัวรไม่รวมค่าเขา้สวน
ท่านละประมาณ400เยน สวนสวยสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแท ้สรา้งขึน้เมือ่ราว 400 ปีก่อน เป็นสวนญีปุ่่ นที่สวยตดิ
อันดับ 1 ใน 3สวนของญีปุ่่ นทีค่วรค่าไปเยีย่มเยอืนทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงคุมาโมโต ้ภายในสวนเต็มไปดว้ยสิง่ปลูก
สรา้งทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจมาจาก53 จุดพักแรมบนเสน้ทางโทไคโด ( Tokaido Gojusan Tsugi – 53 Stations 
of the Tokaido)” ซึง่เป็นทางและทีพั่กระหว่างทางทีเ่ชือ่มจากเอโดะ (โตเกยีว) สู่เกยีวโตในสมัยเอโดะ (ปี 
1603 – 1868) แถมยังมภีเูขาขนาดเล็กทีดู่เหมอืนกับภเูขาไฟฟจูอิกีต่างหาก ทางตอนเหนือของสวนแห่งนี้เป็น
ทีต่ัง้ของ ศาลเจา้อซิมุ ิ(Izumi Shrine) ซึง่บชูาผูค้รองแควน้แตล่ะรุน่ในตระกลูโฮโซกาวะซึง่เป็นผูป้กครองคมุาโม
โตะในสมยัเอโดะ อสิระตามอธัยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) Japanese Set  
บา่ย น าทา่นเดนิทางไป ซากรุะโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakurano Baba 

Josaien) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ต ิดกับปราสาทคุมาโมโต ้
ถนนรา้นคา้ซากรุะโนะโคจ ิเป็นสถานที่อัดแน่นไปดว้ยเสน่หแ์ห่งคุ
มาโม  โต ้ทัง้รา้นคา้จ าหน่าย อาหารและของฝากมากมายกว่า 23 
รา้น และยังเป็นศูนยร์วมวัฒนธรรมที่อยู่ใกล ้ๆ ปราสาทคุมาโมโตะ 
ถกูออกแบบมาใหเ้หมอืนเมอืงในสมัยเอโดะ (1603-1868) และยัง
มอีาหารพืน้เมอืงของคมุาโมโตะใหท้า่นลิม้ลองดว้ย ทีส่ าคัญอาจจะ
ไดเ้ห็นไดเมยีว (เหลา่ผูน้ าทัพในสมยัสงคราม 1467-1590) เดนิไป
มาในบริเวณนี้ด ว้ย นอกจากนี้ก็ยังเ ป็นที่ตั ้งของพิพิธภัณฑ์



ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมวาคุวาคุสะสถานที่เรียนรูป้ระวัตศิาสตร์ของคุมาโมโตแ้ละศูนยป์ระชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่วจังหวัดคุมาโมโตด้ว้ย จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงคมุาโมโต ้แหล่งชอ้ปป้ิง
สดุฮติและใหญท่ีส่ดุของเมอืงคมุาโมโต ้เป็นทีค่กึคักมากทีส่ดุของตัวเมอืงคมุาโมโตต้ลอดถนนมหีลังคาโคง้คลุม
สามารถเดนิทะลถุงึกนัหมด ยา่นนีไ้ดรั้บความน ิ ยมมากๆเป็นการรวมตัวของถนนถงึสามสายดว้ยกัน คอื ถนนคามิ
โทร(ิKamitori) จะเต็มไปดว้ยรา้นขายของฝาก รา้นกิ๊ฟชอ้ป รา้นขายเครือ่งส าอาง รา้นกาแฟ และรา้นอาหารญีปุ่่ น
แบบดัง้เดมิมากมาย ถนนชโิมโทร(ิShimotori) มรีา้นคา้คลา้ยกับถนนคามโิทร ิแลว้ยังสามารถเดนิตรงไปยังถนน 
Shower Dori จนเจอหา้แยกแลว้ขา้มถนนไปยังฝ่ังแม่น ้า Shirakawa มวีวิกลางคนืทีส่วยงามไม่นอ้ยเลย และ
ถนนซนัชนิซไึก(Sun Road Shin-shigai) เนน้เป็นรา้นสนิคา้อเิล็คทรอนคิส ์รา้นเกมตู ้คาราโอเกะ ปาจงิโกะ ผับ 
บาร ์และโรงแรม ถนนสายนีจ้ะอยูเ่ชือ่มกบัถนนชโิมโทร ิและถนนชาวเวอร(์Shower Road) นับว่าเป็นยา่นช็อปป้ิง
ทีเ่ดนิไดเ้พลนิๆ ทวัรน์ าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชโิมโทร ิอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานดัหมาย
น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Ark Royal Kumamoto Joe Mae Hotel (Holly wood twin) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่ ลอ่งเรอืแมน่ า้ยานากาวา่ – โทส ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – ฟุกโุอกะ – รา้นดวิตรีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ 

                 อาหารเชา้  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงยานากาว่า เป็นเมอืงที่ชาว
ญีปุ่่ นรูจ้ักกนัดใีนฐานะของเมอืงแหง่ปราสาท เป็นเมอืง
ทีต่ัง้อยู่ใจกลางปราสาทในอดตีและยังคงหลงเหลือ
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ เชน่ ก าแพงหนิหรอืคูน ้า  รอบ
เมอื และเป็นบา้นเกดิของนักกวอียา่ง “คติะฮาระ ฮาคุ
ช”ู นอกจากนีม้กีจิกรรมขึน้ชือ่อยา่งการล่องเรอืไปตาม
แมน่ ้าล าธาร คูคลองทั่วทุกมมุเมอืง ตัง้อยูท่างตอนใต ้
ของจังหวัดฟุกุโอกะ ทั่วเมอืงมกีารสรา้งทางน ้าไหล
ผา่นกลางเมอืงเพือ่ปกป้องปราสาท กจิกรรมการน่ังเรอื
ดงโกะนับเป็นไฮไลทข์องการท่องเทีย่วเมอืงยานากา
ว่า ใหท้่านไดล้องสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือแม่
น า้ยานากาวา่ ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศของเมอืงยา
นากาว่าในแบบต่างๆตามแต่ละฤดูกาล เช่น ในฤดูใบไมผ้ลกิ็จะไดช้มดอกไมห้ลากสสีัน ในฤดูรอ้นก็จะไดช้ม
ทัศนยีภาพยามค ่าคนื ในฤดใูบไมร้ว่งก็จะไดช้มใบไมแ้ดงและในฤดหูนาว
ก็จะไดเ้พลดิเพลนิกับการล่องเรอืโคทัตส ึทีใ่ส่โคทัตสไึวบ้นเรอืดงโกะ
ดว้ย ปกตแิลว้จะล่องเรอืโดยใหน่ั้งเกา้อีบ้นเรอื แต่ในฤดูหนาวจะเปลีย่น
จากเกา้อีเ้ป็นฟตุง(ฟกูทีน่อน)และฮบิาจแิทนโดยจะน่ังเรอืกันเหมอืนกับ
การน่ังผงิไฟในโคทัตสเึลย คนพายเรอืจะบงัคับเรอืดงโกะโดยใชไ้มเ้รยีว
ยาว มเีอกลักษณ์อยูท่ีก่ารสวมชดุฮปัปิซึง่เป็นชดุดัง้เดมิของญีปุ่่ นชมลลีา
การพ  ายและการรอ้งเพลงของคนพายเรอื ท่านสามารถซือ้เครือ่งดืม่
และอาหารระหว่างล่องเรอืไดจ้ากรา้นคา้ลอยน ้าและใหท้่านเพลดิเพลนิ
กบัทัศนยีภาพเมอืงรอบปราสาททีอ่ดุมไปดว้ยธรรมชาต ิน าท่านเดนิทาง
สู่เมอืงโทสุเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งของเกาะควิชู อยู่ใน
จังหวัดซากะ เดนิทางสู ่โทสุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) ตัง้อยูท่ี ่เป็นเอาทเ์ล็ททีใ่หญ่สดุใน
ควิช ูมรีา้นคา้แบรนดช์ือ่ดังทัง้ในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใต ้
ของรัฐแคลฟิอรเ์นียทีเ่ขา้กับบรรยากาศทีส่ดใสเมอืง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงในเอาทเ์ล็ทอสิระรบัประทานอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูฟุ่กุโอกะ เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาะควิชู เป็นศูนยก์ลางความเจรญิของควิชทูัง้ในดา้น
การเมอืง การคา้ และวัฒนธรรม น าท่านแวะรา้นดวิตรีฟ้รเีลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่าน ช้

อปป้ิงยา่นเท็นจนิ (Tenjin ward) หรอืเรยีกไดว้่า Downtown Area 
ของเมอืงฟกูโุอกะ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาคควิช ูโดยมี
รา้นคา้ตา่งๆ ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆมากมาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้
หลากหลายชนดิ ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื 
เครือ่งส าอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย จากสถานีรถไฟ
เทนจนิ ไม่ว่าจะออกที่ทางออกไปทางไหนก็จะมีถนนส าหรับเดิน
เล่นชอ้ปป้ิงไปไดเ้รื่อยๆทุกทิศทางใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลานดัหมายน า
ทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: New Kurume Plaza หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 
 



วนัทีห่า้  ฟุกโุอกะ - สนามบนิฟุกโุอกะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box (มือ้ที6่) เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลา

เดนิทางมาสนามบนิ  
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

07.45 น. เดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA  X 

เทีย่วบนิที ่XJ637(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 
11.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

******************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 



 
5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
 
การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
ส าหรบัทีน่ ัง่ Premium Flatbed ต ัว๋กรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้ 
ทีน่ ัง่ Hot Seat  
เป็นที่น่ังที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่น่ังมาตรฐาน ดว้ยพื้นที่วางขาที่กวา้งเป็นพเิศษ มีพื้นที่พอที่จะ
สามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
กรณีตอ้งการอพัเกรดทีน่ ัง่ ตดิตอ่ฝ่ายขายด าเนนิการพรอ้มจองทวัรห์รอือยา่งชา้10วนักอ่น
เดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว 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 ตอ่เทีย่ว 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 

 
ส าคญั:*ทีน่ ัง่ในแถวที ่15(H,J,K) 35( A,B,C,H,J,K ) และ 30( A,B,C,D,F,G,H,J,K)  จะอยูบ่รเิวณประตูทางออก
ฉุกเฉนิผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
- เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
- เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/ค าพดูได ้
- เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 
- เป็นผูท้ีไ่มไ่ดก้ าลังตัง้ครรภ ์
- เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
- เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 
เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสาร

ไมม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 
หมายเหต:ุ ราคาคา่ทีน่ั่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ 
 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 



 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

 

 

 


