
 

^-^Say Hi! Kyushu Fukuoka 

ควิชู ฟกุโุอกะ ซากะ นางาซาก ิคมุาโมโต ้5วนั 3คนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟุกโุอกะ เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะควิชแูละเมอืงทีน่่าอยูอ่นัดับตน้ๆของโลก ศาลเจา้ดาไซฟ ูขอพรเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้ 

 

บนิหร ูบนิตรงโดยสายการบนิไทย Thai Airways สะสมไมล ์50% 

พกันางาซาก ิ2 คนื และคมุาโมโต ้1 คนื (อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น) 

สดุคุม้!!! ราคาเดยีว 35,900 บาท ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

“ พเิศษ!!! วนัฟรเีดย ์แถมบตัร One Day Pass  Tram  Nagasaki มไีกดพ์าเทีย่ว” 

เยอืนซากะ จังหวัดเล็กๆเมอืงธรรมชาต ิชมศาลเจา้ยโูทคุอนิาร ิเทีย่วเมอืงนางาซาก ิเมอืงท่าส าคัญและแหล่งท่องเทีย่วที่

หลากหลาย พรอ้มตามหาหนิหัวใจ ชมจดุชมววิยอดเขาอนิาสะ จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ1ใน3 ของญีปุ่่ น ชอ้ปป้ิงจุใจทีฮ่ามาโนะมา

จ ิลิม้ลองอาหารอร่อยย่านไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์ ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น ไกดพ์าซติีท้ัวรเ์มอืงนางาซากโิดยน่ังรถราง น่ังเรอื

เฟอรร์ีสู่ค่มุาโมโต ้เยอืนบา้นคมุะมง น่ังกระเชา้Aso San Ropeway ชมปลอ่งภเูขาไฟ ชมปราสาทคมุาโมโต ้ปราสาททีย่ ิง่ใหญ่

ของญีปุ่่ น  

 

 

 

 

 



 

 
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) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็ก
กระเป๋า  

 
วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานฟุกโุอะ – ฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– จงัหวดัซากะ – ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ-  
                     นางาซาก ิ– จดุชมววิยอดเขาอนิาสะ - ไชนา่ทาวนน์างาซาก ิ       อาหาร   กลางวนั,เย็น 

 
00.50 น. ออกเดนิทางสู ่เดนิทางสูส่นามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG648 

 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฟุกุโอะ  ประเทศญีปุ่่ น (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับ
กระเป๋าเรียบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว น าท่านเดนิทางสู่ ฟุกุโอกะ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาะควิชู 
(Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงท่าที ่ ส าคัญของญีปุ่่ นดว้ยและยังถูกจัดเป็นเมอืง
น่าอยูอ่ันดับตน้ๆ ของโลกโดยนติยสาร Monole มสีาธารณูปโภคต่างๆ ทีพ่รอ้มและครบครัน แต่ประชากรจะไม่
แน่นหนามากอยา่งโตเกยีวหรอืโอซากา้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาไซฟ(ุDazaifu)เป็นเมอืงเงยีบๆ เล็กๆ ทีอ่ยูใ่กล ้
กับเมอืงฟกูโุอกะ น าท่านสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนักุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ตัง้อยูใ่นดาไซฟ ุทีเ่คย
เป็นทีท่ าการของรัฐบาลประจ าจังหวัด
ชกิเุซ็นในศตวรรษที ่7 ศาลเจา้แห่งนี้
เป็นที่รูจ้ักกันดีในฐานะเทพเจา้แห่ง
การเรยีนรู ้การอทุศิตัวและโชคลาภ 
จงึดงึดูดผูค้นทีม่าเยีย่มชมและขอพร
มากกว่า 700,000 คนต่อปี และยัง
ไดรั้บความนยิมอยา่งยิง่ในหมูนั่กเรยีน
ทีก่ าลังเตรยีมสอบ กอ่นหนา้นี้ดาไซฟุ
เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีแ่ลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างญีปุ่่ นและชาตเิอเชยี จงึท าใหเ้ป็นศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทั่วทัง้
ทวปีเอเชยีตะวันออกและมผีูม้าเยอืนมากมายจากชาตอิืน่ๆดว้ย 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  
บา่ย           น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะควิช ูอยูก่ ึง่กลางระหว่างฟกุโุอกะและนางาซาก ิ
เต็มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม อาหารทีส่ดอรอ่ย และวัฒนธรรมทีล่ ้าค่า อดุมสมบรูณ์ดว้ยธรรมชาตสิภาพแวดลอ้มทีไ่มอ่าจหา
ไดใ้นเขตเมอืงใหญ่ ซึง่มดีา้นเหนือตดิกับทะเลเก็นไคทีม่เีสน้ขอบทะเลทีส่วยงามจนไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นอทุยานแห่งชาต ิสว่น
ดา้นใตม้ทีีร่าบแผ่กวา้งไปจนตดิกับทะเลอะรอิะเกะ ซึ ่  งมชีายหาดทีก่วา้งขวาง 
น าท่านเดนิสู ่ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึ ้  นเพือ่บชูา
เทพเจา้ญีปุ่่ นนามว่า อนิาร ิ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจา้แห่งนี้ก็คอืประตูโทรอิสิี

แดงและสนัุขจิง้จอกผูถ้อืสารเทพเจา้ ศาลเจา้ถูกสรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้
นกิายชนิโต ประจ าตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาล
เจา้อนิารทิีใ่หญแ่ละส าคัญเป็นอนัดับ 3 รองมาจากศาลเจา้ฟชุมิอินิารใินเกยีวโตแ  
ละศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก ิและผูค้นมักเรียกศาลเจา้แห่งนี้ดว้ยความ
เคารพรักว่า "ยูโทคุ-ซงั"ในแต่ละปีมผีูค้นมาเยีย่มชมศาลเจา้ถงึ 300,000 คน 
ตัววหิารสรา้งขึน้ในครสิตศตวรรษที่ 17  และตัววหิารหลักรวมถงึอาคารทั ้งหมดลงรักเคลือบเงาอย่างสวยงาม ศาลเจา้นี้
ประดษิฐานเทพเจา้อืน่ๆ หลายองค ์เชน่ เทพเจา้แห่งทีพั่กพงิ อาหาร และเสือ้ผา้ เทพเจา้ผูส้่งเสรมิศลิปะ ทรัพยส์มบัต ิและ
ความเจริญรุ่งเรือง และเทพเจา้แห่งความปลอดภัยบนทอ้งถนน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ จงัหวดันางาซาก ิ
(Nagasaki) ซึง่อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของควิช ูมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย เนื่องจากเป็นเมอืงท่าส าคัญของญีปุ่่ น จงึ
รับเอาวัฒนธรรมจากยโุรปและจนีมาผสมผสานเอาไว ้น าท่าน ขึน้จุดชมววิบนยอดเขาอนิาสะ (Mt.Inasa) โดยรถบสั เป็น
ภเูขาสูง 333 เมตรทีอ่ยูใ่กลก้ับตัวเมอืงนางาซาก ิจุดชมววิสงูสดุของภเูขาจะสามารถเห็นววิทีส่วยงามของเมอืง และววิตอน
กลางคนืจะตดิ 1 ใน 3 จดุชมววิกลางคนื (ชาวญีปุ่่ นเรยีกวา่ ยาเคอ ิYakei)ทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ นดว้ย (อกี 2 แหง่คอืภเูขาฮาโกดา
เตะ Hakodate และภเูขาร็อคโกะ Rokko) ใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์นางาซากิ
หรอืชนิชไิชนา่ทาวน ์(Shinchi Chinatown) เป็นไชน่าทาวน์ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น ถูกสรา้งขึน้ชว่งตน้ของศตวรรษที ่17 



 

ใหท้่านดนิเล่นชมวถิชีมุชนชาวจนี ชมิอาหารตน้ต ารับเมนูซาระอดุง้ (Sara Udon) จัมปง (Champon) และซาลาเปาไสห้ม ู
(Kakuni-man)และซือ้ของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Marine World Hotel Nagasaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีส่าม     อสิระทอ่งเทีย่วอธัยาศยัเต็มวนั /มไีกดพ์าทา่นน ัง่รถรางสูส่ถานทีเ่ทีย่วหลกัๆของนางาซาก ิ 
                  (ฟร!ี! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP)   อาหาร  เชา้  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 
 หลังทานอาหารทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย

เต็มวันดว้ยตัวท่านเอง เดนิทางได ้
โดยง่ายจากที่พักแรม หรือท่าน
ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ดิ น ท า ง สั ม ผั ส
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ น่ั ง ร ถ ร า ง
(Tram)เทีย่วชมเมอืงนางาซาก ิมี
ไกดพ์าทา่นทอ่งเทีย่ว (ฟร!ี! บตัร 
One Day Pass Tram  
Nagasaki 500 JYP) รถรางนางาซากเิป็นของNagasaki Electric 
Tramway มสีายหลกัทัง้หมด 5 สายดว้ยกัน โดยสถานีสว่นใหญ่ทีจ่อดจะใกลก้ับสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ รถรางนี้เริม่ว ิง่ตัง้แต ่
6:00 น.ถงึ 23:00 น.สามารถขึน้รถรางไปตามทีต่า่งๆในเมอืง Nagasakiไดไ้มอ่ัน้) 

 ไกด์น าท่านน่ังรถรางสู่ สวนโกลฟเวอร  ์ (Glover Garden) ใหท้่านยอ้นเวลากลับไปในช่วงเวลาที่ธุรกจิของ

ชาวต่างชาตใินนางาซากเิจรญิรุ่งเรอืงมั่งคั่ง ทีแ่สดงออกมาในรูปการตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกของตัวบา้น
บางสว่นของบา้นสไตลต์ะวนัตกในโกลฟเวอร ์ในชว่งทีญ่ีปุ่่ นปิดประเทศ มเีพยีงเมอืงนางาซากเิมอืงเดยีวในญีปุ่่ นที่
ท าการคา้ขายกบัตา่งชาต ิในอดตีโทมสั เบลค โกลฟเวอร(์Thomas Bl  ake Glover) ชาวสกอ๊ตแลนดเ์ดนิทางมา
ทีเ่มอืงนางาซากแิห่งนี้และสรา้งคฤหาสน์ทางดา้นใตข้องภเูขาหรอืสวนโกลฟเวอร์แห่งนี้ไว ้สวนโกลฟเวอรเ์ป็น
สถานทีโ่ทมสัพ านักอาศัยอยู ่และหลังจากโทมสัเสยีชวีติลกูหลานของเขาก็ยงัอาศัย ณ คฤหาสนท์ีอ่ยูใ่นสวนแห่ง
นี ้และในปัจจบุนันีค้ฤหาสนไ์ดก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่ยิมทัง้ในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งชาต ิที่
บา้นโกลฟเวอรท์่านสามารถมองเห็นววิท่าเรอืนางาซากแิละเมอืงนางาซากทิีม่ทีวิทัศน์ทีส่วยงาม ใหท้่านชืน่ชม
บรรยากาศบา้นและสวนโดยรอบทีโ่รแมนตกิมาก อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ ช  มบรรยากาศตามอธัยาศัย หรอืจะน่ัง
จบิกาแฟชวิๆที ่Freedom Cafe ทีต่ัง้อยูใ่นสวน และทีน่ีย่งัมบีรกิารเชา่ชดุแบบโบราณของชาวยโุรปชาตติ่าง ๆ ให ้
ใสถ่่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หากท่านสนใจขอเชา่  ไดท้ีบ่า้นประธานาธบิด(ีFormer house of the President of the 
Nagasaki Distric Court)ใกลค้ฤหาสนโ์กลฟเวอร ์ราคาชดุละ 500 เยน/เวลา 30 นาท ีและเชือ่กันว่าหากใครเจอ
หนิรปูหวัใจ (Heart Stone) บรเิวณลานดา้นหนา้คฤหาสน์โกลฟเวอร ์ก็จะสมหวงัในความรกัดว้ย...ไปตาม
หาหวัใจกนัคะ!!! จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิ(Nagasaki Atomic Bomb 
Museum) จัดแสดงและรวบรวมขอ้มูลเหตุการณ์ ซากชิน้ส่วนสิง่ของต่างๆ โดยเรยีงล าดับเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อน
ระเบดิปรมาณูลงจนถงึวนิาทแีห่งความหายนะ ซึง่มหีลักฐานทีถู่กวดีโีอบันทกึไว ้ภาพถ่ายอาคารบา้นเรอืนทีพั่ง
ยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติแตต่อ้งทนทกุขท์รมานจากสารกมัตภาพรังส ี
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปที่สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) มีแม่น ้ านากาชิมะ 
(Nakashimagawa) ซึง่ไหลผ่านกลางเมอืงนางาซาก ิมสีะพานหนิเกา่แกท่อดขา้มหลายสาย แต่ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ
เห็นจะเป็นสะพานเมงาเนะบาช ิสะพานโคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกับรูปแว่นตา (สะพานแว่นตา
อกีแหง่หนึง่คอื สะพานนจิบูาช ิตัง้อยูท่างเขา้พระราชวังอมิพเีรยีลในโตเกยีว) สะพานแหง่นีส้รา้งโดยพระภกิษุจาก
วัดโคฟุคุจ ิในปีพ.ศ.2177 เพื่อเป็นหนทางไปสู่ตัววัด เดมิเป็นสะพานหนิโคง้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ น แต่เกดิ
พังทลายลงเมื่ออุทกภัยครัง้ใหญ่ในพ.ศ.2505 สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สรา้งขึน้มาใหม่เลียนแบบ
ของเดมิ อยา่ลมื....ตามหาหวัใจหนิ ทีอ่ยูแ่ถวๆทางเดนิเลยีบแมน่ ้า เพราะมคีวามเชือ่วา่หากไดแ้ตะหนิรปูหวัใจ
นีแ้ลว้ความฝนัรกัแทจ้ะกลายเป็น  จรงิ! จากน ัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงฮามาโนะ
มาจ ิ (Hamanomachi Arcade) ย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนางาซาก ิเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงครบครัน  ของนักชอ้ป ทั ้งเสื้อผา้ 
เครื่องส าอาง เครื่องประดับ เครื่องใชข้องใช ้อาหาร
อรอ่ยๆ ของหวานโดนใจ และอกีมากมายอสิะรใหท้า่นช ้

อปป้ิงตามอธัยาศัยหรอืจะเดนิเล่นหาอาหารอร่อยๆทาน
ไดท้ี่ย่านไชน่าทาวน์ ใหท้่านลิม้ลองของอร่อยขึน้ชือ่ 

ฟร!ี!! 

 



 

เชน่ จัมปง (Champon) และซาลาเปาไสห้ม ู(Kakuni-man) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหต:ุ ไมม่รีถบสับรกิารในวนันีแ้ละอาหารกลางวนัและเย็นอสิระอธัยาศยั  
  
 หรอืทา่นสามารถอสิระไปเทีย่ว เฮาสเ์ทนบอช (Huis Ten Bosch) ธมีปารค์สไตลฮ์อลแลนดส์ดุแสนจะกวา้ง

ใหญ่ มกีารตกแต่งสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป เฮาส ์เทน บอช เป็นพระราชวังทีส่รา้งจากการอนุญาตเป็นพเิศษ 
ของพระราชวงศใ์นฮอลแลนด ์มคีวามหมายว่า “บา้นทีอ่ยูใ่นป่า” (House 
in the forest) ปัจจุบันไดถู้กน าขึน้มาสรา้งเป็นสไตลร์สีอรท์ ซึง่ภายใน
ลอ้มรอบดว้ยคลองและป่าเขยีวขจ ีทุ่งดอกไมอ้ันงดงา  ม รวมถงึ รา้นคา้ 
รา้นอาหาร ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบเที่ยวยุโรปที่อยู่ในญี่ปุ่ น ที่
น่ัศูนย์รวมความบันเทิงมากมายที่ท่านสามารถชมทั ้งสวนดอกไม ้
หลากหลายสสีนัตามฤดกูาล ชมแสง ส ีสนุกสนามกบัเกมส ์ดนตร ีเป็  นตน้ 
สามารถเดนิทางโดยรถไฟJR สาย Nagasaki line ถงึสถาน ีHuis 
Ten Bosch (ระยะเวลาประมาณ 1.30ชม./ราคาประมาณ1,500
เยน/เทีย่ว) บตัรเขา้รวมเครือ่งเลน่ 1Day passport 6,900 เยน 

 ทีพ่กั: Marine World Hotel Nagasaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่         นางาซาก ิ- ชมิาบาระ น ัง่เรอืเฟอรร์ีสู่ค่มุาโมโต ้- น ัง่กระเชา้ชมววิ ภเูขาไฟอะโสะ - รา้น JTCดวิตรีฟ้ร ี–  
                   คมุาโมโต ้ปราสาทคมุาโมโต ้– อออนเซ็น    อาหาร  เชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุตข์าปไูมอ่ ัน้)                                                                                                                                                                                         
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 
 น าท่านสู่ท่าเรอืชมิาบาระ น ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้ม

ฟากสู่คุมาโมโต  ้ระหว่างนั้นท่านสามารถ
เพลดิเพลนิกับการชมววิทะเลทีส่วยงาม (ใช ้

เวลาทางประมาณ1ชม.) น าท่านเดินทางสู ่
จังหวัดคุมาโมโต ้(Kumamoto) เป็นอกีหนึง่

จังหวัดใหญข่องเกาะควิชฝ่ัูงตะวันออก มปีระชากรประมาณ 
6 แสนคน มชีือ่เสยีงโด่งดังเรือ่งปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับ
ตน้ๆของญีปุ่่ น มมีาสคอตประจ าจังหวัดทีห่ลายๆคนรูจ้ักเป็น
อย่างดี ชือ่หมีคุมะมง น าท่านเดินทางสู่เขาอะโสะ ขึน้
กระเชา้ (Aso sa  n Ropeway)  ไปดูบนปากปล่องภเูขา
ไฟซึง่ทีย่ังมคีวันพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดทีป่ล่องนาคาดา
เกะ(nakadake) (ขอสงวนสทิธิ์ไม่ขึน้กระเชา้ในกรณีลมแรง 
อากาศไมเ่อือ้อ านวย โดยจะเปลีย่นเป็นใชร้ถบัสหรอืน าทา่  นเขา้
ชมพพิธิภัณฑอ์ะโสะดา้นลา่งแทน) น าท่านเดนิทางสูร่า้นปลอดภาษี JTC Duty free ใหท้่านเ  ลอืกซือ้ของฝาก
ราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องส าอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน ้ ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ 
ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 
 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทคมุาโมโต ้(Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ทีส่วยงาม แข็งแรงและเกา่แก่

มากทีส่ดุแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1601 เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการ มอีาณาบรเิวณขนาดใหญ่,มคีวาม
หลากหลายและครบถว้นของอาคารในพืน้ทีข่องปราสาท ถงึแมว้่าจะมเีพยีงไมก่ี่
อาคารที่เป็นอาคารเก่าแก่มาตัง้แต่สมัยทีเ่ริม่สรา้งปราสาท ความยิง่ใหญ่และ
สง่างามนี้ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามของปราสาทอันทรงเกยีรติที่สุด
ของญีปุ่่ นทีร่องลงมาจากปราสาทฮเิมจ ิและปราสาทมัสซโึมโต ้จุดทีน่่าสนใจ
ของปราสาท เข่น ก าแพงหนิทีย่ ิง่ใหญ่มั่นคง,หอปราสาททีม่ปีระโยชน์การใช ้

งานหลากหลายและสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม,หอ้งโถงฮอนมารุ,หอยากุระ เป็น
ตน้ ภายในบรเิวณปราสาทมตีน้ไมป้ลกูอยูม่ากมาย มพีืน้ทีก่วา้งขวาง (คา่ทัวรไ์ม่
รวมคา่เขา้ปราสาท) อสิระใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศัย  



 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าปแูบบไมอ่ ัน้ 
หลังอาหารทา่นไมค่วรพลาดประสบการณ์ แชอ่อนเซน็ (Onsen) เพือ่สขุภาพ ใหท้่านไดล้งไปแชใ่นบอ่น ้ารอ้นดว้ย
รา่งการเปลอืยเปลา่ เพือ่เพิม่ความผอ่นคลายใหร้า่งการจากความเมือ่ยลา้ตา่งๆ และชว่ยใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่ง 

 ทีพ่กั: Hotel SEKIA ออนเซ็น หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้     คมุาโมโต ้– ทา่อากาศยานฟุกโุอะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ         

              อาหาร  เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 
 ได เ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานฟุกุโอะ  เพื่อ เช็คอินเดินทางกลับ 
 (ระยะเวลาเดนิทางไปสนามบนิประมาณ 1ชม.) 
11.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG649  
14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++     

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัผูใ้หญ)่ 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17-21 พฤษภาคม 61 35,900  

Infantไมเ่กนิ 2ขวบ 12,000 บาท 

8,500 34  

23-27 พฤษภาคม 61 35,900 8,500 34  

25-29 พฤษภาคม 61 35,900 8,500 34  

30-3 มถินุายน 61 35,900 8,500 34  

31-4 มถินุายน 61 35,900 8,500 34  

6-10 มถินุายน 61 35,900 8,500 34  

7-11 มถินุายน 61 35,900 8,500 34  

13-17 มถินุายน 61 35,900 8,500 34  

14-18 มถินุายน 61 35,900 8,500 34  

20-24 มถินุายน 61 35,900 8,500 34  

21-25 มถินุายน 61 35,900 8,500 34  

27-1 กรกฎาคม 61 35,900 8,500 34  

28-2 กรกฎาคม 61 35,900 8,500 34  

 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 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 25 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 าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ 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 ้าหนักสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และ ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง 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.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ 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.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ 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 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  



 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท 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. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ 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 จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


