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 Say Hello©_©! Kyushu 
ฟกุโุอกะ เบปป ุยฟูอุนิ คมุาโมโต ้ซากะ 5วนั 3คนื  
ฟุกโุอกะ เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะควิชแูละเมอืงทีน่่าอยูอ่นัดับตน้ๆของโลก ศาลเจา้ดาไซฟ ูขอพร

เทพเจา้แห่งการเรยีนรู ้เยอืนหมูบ่า้นยฟูอูนิ หมูบ่า้นหัตกรรม ตน้ก าเนดิ OTOP เมอืงเบปปุ ชมบอ่น ้า

รอ้นธรรมชาตจิโิคกุ สฟ้ีาสดใส คุมาโมโต ้เยอืนเมอืงบา้นเกดิคุมะมง ชมเรือ่งราวความเป็นมาของ

ภเูขาไฟอะโสะที ่Aso Volcano Museum ชมปราสาทคุมาโมโต ้ปราสาททีย่ ิง่ใหญ่ของญีปุ่่ น น่ังเรอื

เฟอร์รี่สู่ท่าเรือนางาซากิ ซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ ชมศาลเจา้ยูโทคุอ ินาริ ชอ้ปป้ิง

หลากหลายสนิคา้ทีย่า่นเทนจนิ หา้งคาแนลซติี ้

พกัเบปปอุอนเซ็น 1 คนื คมุาโมโต ้1 คนื ฟกุโุอกะ 1 คนื 

สดุคุม้!! พาเทีย่วทกุวนั ราคาเร ิม่ 35,888 บาท ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัผูใ้หญ)่ 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

23-27 พฤษภาคม 61 35,888  

Infantไมเ่กนิ 2ขวบ 12,000 บาท 

8,500 34  

30-3 มถินุายน 61 36,888 8,500 34  

6-10 มถินุายน 61 36,888 8,500 34  



 

13-17 มถินุายน 61 36,888 8,500 34  

20-24 มถินุายน 61 35,888 8,500 34  

27-1 กรกฎาคม 61 36,888 8,500 34  

 
ไฟลท์บนิ สายการบนิไทย  
 
Departure - TG648 BKK-FUK 00.50-08.00 
Return - TG649 FUK-BKK 11.35-14.55 
 
 
วนัทีห่นึง่       กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 
20.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัน้ 4 โซน D  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI 

AIRWAY (TG) มเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็ก
กระเป๋า  

 
วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานฟุกโุอะ – ฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ - หมูบ่า้นยฟููอนิ - เบปป ุ– จโิคก ุเมงรู ิ- ออนเซ็น 
                     อาหาร   เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้) 

 
00.50 น. ออกเดนิทางสู ่เดนิทางสูส่นามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG648 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฟุกโุอะ  ประเทศญีปุ่่ น (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่น

เพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่

อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 

รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว น าท่านเดนิทางสู่ ฟุกุโอกะ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาะควิชู 

(Kyushu) และใหญเ่ป็นอนัดับ 6 ของประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงทา่ที ่ ส าคัญของญีปุ่่ นดว้ยและยงัถกูจัดเป็นเมอืง

น่าอยู่อันดับตน้ๆ ของโลกโดย

นิตยสาร Monole มสีาธารณูปโภค

ต่างๆ ที่พ รอ้มและครบค รัน แต่

ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่าง

โต เกีย วห รือ โอซ าก า้  น าท่ าน

เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ด า ไ ซ ฟุ

(Dazaifu)เป็นเมอืงเงยีบๆ เล็กๆ ที่อยู่ใกลก้ับเมอืงฟูกุโอกะ น าท่านสู่ ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนักุ (Dazaifu 

Tenmangu Shrine) ตัง้อยูใ่นดาไซฟ ุทีเ่คยเป็นทีท่ าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชกิเุซ็นในศตวรรษที ่7 ศาล

เจา้แห่งนี้เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การอทุศิตัวและโชคลาภ จงึดงึดูดผูค้นทีม่าเยีย่มชม

และขอพรมากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี และยงัไดรั้บความนยิมอยา่งยิง่ในหมูนั่กเรยีนทีก่ าลังเตรยีมสอบ กอ่นหนา้

นี้ดาไซฟุเคยถูกใชเ้ป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่ นและชาตเิอเชยี จงึท าใหเ้ป็นศาลเจา้ที่มี

ชือ่เสยีงทั่วทัง้ทวปีเอเชยีตะวันออกและมผีูม้าเยอืนมากมายจากชาตอิืน่ๆดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยฟุอุนิ (Yufuin) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กแตเ่รยีบงา่ยท่ามกลางธรรมชาตซิ ึง่ขึน้ชือ่ใน

เรือ่งของน ้าพุรอ้นเดนิทางสู่ หมู่บา้นยูฟูอนิ (Yufuin Village) หมู่บา้นจ าลองสไตล์ยุโรป เป็นบา้นอฐิที่แสน

คลาสสคิเรยีงรายอยูบ่นถนน  สายเล็กๆ ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ และยังเป็นหมูบ่า้นหัตกรรม ตน้
ก าเนดิ OTOP ภายในจะมหีมู่บา้นมรีา้นคา้ การฝีมอืมากมาย ใหท้่านชมรา้นเครือ่งแกว้ รา้นขนมญีปุ่่ นปรุงสดๆ 

รอ้นๆ และใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลกึมากมาย และดา้นในยั งม ีFlora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรป ที่

ตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก และ ลงตัว และดา้นหลังหมูบ่า้นแห่งนี้ ท่านสามารถห็นววิทะเลสาบขนาดเล็กทีล่อ้มดว้ย

ธรรมชาตทิวิเขาอันสวยงาม นับว่าเป็นอกีบรรยากาศทีน่่าบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึดว้ยเชน่กันถอืเป็นไฮไลทห์นึง่



 

ประจ าเมอืงยฟูอุนิดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เบปปุ (Beppu) เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตจังหวัดโออติะ ทางชายฝ่ัง

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองฟุกุโอกะ เมืองแหล่งน ้าแร่และน ้ าพุรอ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู และมี

ประสทิธภิาพในการรักษาโรคไดด้ว้ย เป็นเมอืงทีม่ ีออนเซน็ มากทีส่ดุในญีปุ่่ น น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่น า้แรจ่โิคกุ 

หรอืเรยีกวา่ จโิคกุเมงรู ิบอ่น ้าแรธ่รรมชาตทิีม่สีสีนัตระการตา บา้งสแีดง บา้งสเีขยีว บา้งเป็นบอ่โคลนเดอืดที่

อดัแน่นดว้ยแร่ธาตเุขม้ขน้ (ทัวรน์ าชมบอ่สฟ้ีา) สสีวยสดใส เหมอืนน ้าทะเล เป็นทีน่ยิมของคนทั่วไป โดยแต่ละ

บอ่ลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้นสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สง่กลิน่แร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มคีวันพวยพุ่งออกมา

จากรอยแยกของหนิ ซึง่เป็นธรรมชาตทิีท่า่นจะหาไดท้ีน่ีท่ีเ่ดยีว สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่กออนเซน็ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าปแูบบไมอ่ ัน้ 
 

ทีพ่กั: HOTEL NEW TSURUTA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีส่าม     เบปป ุ- คมุาโมโต ้- ภเูขาไฟอะโสะ - พพิธิภณัฑภ์เูขาไฟอะโสะ  - รา้น JTCดวิตรีฟ้ร ี–  
                  ปราสาทคมุาโมโต ้          อาหาร  เชา้,เทีย่ง,เย็น  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัคมุาโมโต ้(Kumamoto) เป็นอกีหนึง่จังหวัดใหญข่องเกาะควิชฝ่ัูงตะวนัออก มปีระชากร

ประมาณ 6 แสนคน มชีือ่เสยีงโด่งดังเรือ่งปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับตน้ๆของญี่ปุ่ น มมีาสคอตประจ าจังหวัดที่
หลายๆคนรูจั้กเป็นอยา่งด ีชือ่หมคีุมะมง น าท่านเดนิทางสู่ บรเิวณภูเขาไฟอะโสะ (Aso san) เป็นหนึง่ในจุด
ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของภมูภิาคควิช ูเป็นภูเขาไฟทีย่ังไมด่ับขนาดใหญ่อยูใ่จกลางเกาะควิช ู
(Kyushu) ในจังหวัดคุมาโมโต(้Kumamoto) ทีป่ากปลอ่งภเูขาไฟซึง่ทีย่งัมคีวันพวยพุ่งออกมาอยูต่ลอดเวลา ให ้
ทา่นไดเ้ดนิชมเรือ่งราวความเป็นมาของภเูขาไฟแห่งนีท้ี่พพิธิภณัฑภ์เูขาไฟอะโสะ (Aso Volcano Museum) ที่
บอกเล่าเรือ่งราวอย่างละเอยีดของภูเขาไฟแห่งนี้ และอสิระใหท้่านซือ้ของทีร่ะลกึและถ่ายภาพไดต้ามอัธยาศัย 
(ทัวร์น าชมดา้นล่างไม่ขึน้ชมปากล่องภูเขาไฟ) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่รา้นปลอดภาษี JTC Duty free ใหท้่าน
เลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ
ภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทคมุาโมโต ้(Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญท่ีส่วยงาม แข็งแรงและเกา่แก่

มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1601 

เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการ มีอาณาบรเิวณขนาดใหญ่,มี

ความหลากหลายและครบถว้นของอาคารในพื้นที่ของ

ปราสาท ถงึแมว้า่จะมเีพยีงไมก่ีอ่าคารทีเ่ป็นอาคารเกา่แก่

มาตัง้แต่สมัยที่เริม่สรา้งปราสาท ความยิง่ใหญ่และสง่า

งามนี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหนึง่ในสามของปราสาทอัน

ทรงเกยีรตทิีส่ดุของญีปุ่่ นทีร่องลงมาจากปราสาทฮเิมจ ิและปราสาทมัสซโึมโต ้จดุทีน่่าสนใจของปราสาท เขน่ 

ก าแพงหนิทีย่ ิง่ใหญ่มั่นคง,หอปราสาททีม่ปีระโยชน์การใชง้านหลากหลายและสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม,หอ้ง

โถงฮอนมาร,ุหอยากรุะ เป็นตน้ ภายในบรเิวณปราสาทมตีน้ไมป้ลกูอยูม่ากมาย มพีืน้ทีก่วา้งขวาง (คา่ทัวรไ์มร่วม

คา่เขา้ปราสาท) อสิระใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: RIVERSIDE HOTEL KUMAMOTO หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่         คมุาโมโต ้- น ัง่เรอืเฟอรร์ีสู่น่างาซาก ิ– ซากะ - ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ 
                   อาหาร  เชา้,เทีย่ง                                                                                                                                                                                        
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 
 น าท่านสู่ท่าเรอืคุมาโมโต ้ออกเดนิทาง น ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟ้ากสูน่างา

ซาก ิระหวา่งนัน้ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการชมววิทะเลทีส่วยงาม (ใช ้

เวลาทางประมาณ1ชม.) น าท่านเดนิทางสู่ ซากะ (Saga) เป็นจังหวัด
เล็กๆบนเกาะควิช ูอยูก่ ึง่กลางระหว่างฟกุโุอกะและนางาซาก ิเต็มไปดว้ย
ธรรมชาตทิีส่วยงาม อาหารทีส่ดอรอ่ย และวัฒนธรรมทีล่ ้าคา่ อดุมสมบรูณ์
ดว้ยธรรมชาตสิภาพแวดลอ้มทีไ่มอ่าจหาไดใ้นเขตเมอืงใหญ่ ซึง่มดีา้นเหนอืตดิกบัทะเลเก็นไคทีม่เีสน้ขอบทะเลที่
สวยงามจนไดรั้บเลือกใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาต ิส่วนดา้นใตม้ทีี่ราบแผ่กวา้งไปจนตดิกับทะเลอะรอิะเกะ ซึ ่ งมี
ชายหาดทีก่วา้งขวาง น าท่านเดนิสู ่ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ญีปุ่่ น
นามว่า อนิาร ิ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจา้แห่งนี้ก็คือประตูโทรอิสิแีดง
และสนัุขจิง้จอกผูถ้อืสารเทพเจา้ ศาลเจา้ถูกสรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาล
เจา้นกิายชนิโต ประจ าตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอ
โดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญแ่ละส าคัญเป็นอนัดับ 3 รองมาจากศาลเจา้ฟุ
ชมิอินิารใินเกยีวโตแ  ละศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระกิ และผูค้นมัก
เรยีกศาลเจา้แห่งนี้ดว้ยความเคารพรักว่า "ยูโทคุ-ซงั"ในแต่ละปีมผีูค้น
มาเยีย่มชมศาลเจา้ถงึ 300,000 คน ตัววหิารสรา้งขึน้ในครสิตศตวรรษที ่
17  และตัววหิารหลักรวมถงึอาคารทัง้หมดลงรักเคลอืบเงาอยา่งสวยงาม 
ศาลเจา้นี้ประดษิฐานเทพเจา้อืน่ๆ หลายองค ์เชน่ เทพเจา้แห่งทีพ่ักพงิ 
อาหาร และเสื้อผา้ เทพเจา้ผูส้่งเสรมิศิลปะ ทรัพย์สมบัติ และความ
เจรญิรุง่เรอืง และเทพเจา้แหง่ความปลอดภยับนทอ้งถนน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 
 น าท่านเดนิทางสู ่น าท่านสู่ ยา่นเทนจนิ (Tenjin) เป็นย่านทีเ่รยีกว่าได ้

วา่เป็นหัวใจของเมอืงฟกูโุอกะ เรยีกวา่เป็น downtown area ของเมอืงฟู
กโุอกะ โดยจะมรีา้นคา้ต่างๆ ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่
มากมาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนดิ ตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ 
แบรนเนมด ์หนังสอื เครือ่งส าอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 
จากสถานรีถไฟเทนจนิ ไมว่า่จะออกทีท่างออก  ไหนก็จะมถีนนส าหรับเดนิ
เล่น ชอ้ปป้ิง ไปไดเ้รือ่ยๆทุกทศิทาง ทีเ่ด่นๆจะม ีหา้งคาแนลซติี ้(Canal 
City), ตกึตน้ไม ้หรอื ACROS ทีเ่ป็นอาคารดไีซน์แปลกตาทีม่ตีน้ไมป้ลูก
ปกคลุมทัง้ตกึ เปิดใหเ้ขา้ไปเดนิเล่น หรอืชมววิได ้ส่วนดา้นหนา้อาคารนี้
จะเป็นสวน central park ทีจ่ะมตีน้ซากรุะบานชว่งฤดูใบไมผ้ลดิว้ย,แหล่ง
รวมรา้นราเมงยาไต (Yatai) แถวๆเกาะลอยนาคาส(ุNakasu Island) และ
ถัดไปอกีอยา่งถนนคนเดนิคาวาบาตะ(Kawabata) ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฟกูโุอกะ ใหท้า่นได ้
เลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั: NISSEI HOTEL FUKUOKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้     ฟุกโุอกะ - ทา่อากาศยานฟุกโุอะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ         

              อาหาร  เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 
 ได เ้วลาอันสมควร น าท่ านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานฟุกุ โอะ เพื่อ เช็คอิน เดินทางกลับ 
 (ระยะเวลาเดนิทางไปสนามบนิประมาณ 1ชม.) 
11.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG649  
14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++     

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  



 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30.50 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
กรณีทา่นมเีลขบตัรสมาชกิ Royal Orchid Plus รบกวนแจง้พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ สะสมไมลไ์ด5้0% 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร
และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิสายการบนิไทยไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
    ตั๋วกรุ๊ปคลาสประหยดัไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ั่งชัน้ธรุกจิได ้ 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และ ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่อซือ้เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  



 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น  
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.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ 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.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวด/คน/วันในวนัท าทวัรเ์ต็มวนั เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมทัง้ทรปิจ านวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 



 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท  ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


