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 Say Hello©_©! Kyushu 

ฟกุโุอกะ เบปป ุยฟูอุนิ คมุาโมโต ้ซากะ 5วนั 3คนื  
ฟุกโุอกะ เมอืงที	ใหญท่ี	สดุของเกาะควิชแูละเมอืงที	น่าอยูอ่นัดับตน้ๆของโลก ศาลเจา้ดาไซฟ ูขอพร

เทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้เยอืนหมูบ่า้นยฟูอูนิ หมูบ่า้นหัตกรรม ตน้กําเนดิ OTOP เมอืงเบปปุ ชมบอ่นํ/า

รอ้นธรรมชาตจิโิคกุ สฟ้ีาสดใส คุมาโมโต ้เยอืนเมอืงบา้นเกดิคุมะมง ชมเรื	องราวความเป็นมาของ

ภเูขาไฟอะโสะที	 Aso Volcano Museum ชมปราสาทคุมาโมโต ้ปราสาทที	ย ิ	งใหญ่ของญี	ปุ่ น นั	งเรอื

เฟอร์รี	สู่ท่าเรือนางาซากิ ซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ ชมศาลเจา้ยูโทคุอนิาริ ชอ้ปปิ/ ง

หลากหลายสนิคา้ที	ยา่นเทนจนิ หา้งคาแนลซติี/ 

พกัเบปปอุอนเซ็น 1 คนื คมุาโมโต ้1 คนื ฟกุโุอกะ 1 คนื 

สดุคุม้!! พาเที8ยวทกุวนั ราคาเร ิ8ม 35,888 บาท ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัAน 

วนัเดนิทาง 
 

ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัผูใ้หญ)่ 

พกัเดี8ยวเพิ8ม / 
เดนิทางทา่นเดยีว 

ที8น ั8ง 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 
 
 
วนัที8หนึ8ง       กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 
20.30 น.  �พรอ้มกนัที	สนามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัAน 4 โซน D  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI 

AIRWAY (TG) มเีจา้หนา้ที	ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็ก
กระเป๋า  

 
วนัที8สอง        ทา่อากาศยานฟุกโุอะ – ฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ - หมูบ่า้นยฟููอนิ - เบปป ุ– จโิคก ุเมงรู ิ- ออนเซ็น 
                     อาหาร �  เที8ยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัAน) 

 
00.50 น. �ออกเดนิทางสู ่เดนิทางสูส่นามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญี8ปุ่ นโดยสายการบนิไทยเที	ยวบนิที	 TG648 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฟุกโุอะ  ประเทศญี8ปุ่ น (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั	วโมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่น

เพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญี8ปุ่ นไม่

อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนืAอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 

รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว นําท่านเดนิทางสู ่ฟุกุโอกะ เป็นเมอืงที8ใหญท่ี8สุดของเกาะควิชู 

(Kyushu) และใหญเ่ป็นอนัดับ 6 ของประเทศญี	ปุ่ น เป็นเมอืงทา่ที	  สําคัญของญี	ปุ่ นดว้ยและยงัถกูจัดเป็นเมอืง

น่าอยู่อันดับตน้ๆ ของโลกโดย

นติยสาร Monole มสีาธารณูปโภค

ต่างๆ ที	พรอ้มและครบครัน แต่

ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่าง

โต เกียวหรือโอซาก า้  นํ าท่ าน

เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ด า ไ ซ ฟุ

(Dazaifu)เป็นเมอืงเงียบๆ เล็กๆ ที	อยู่ใกลก้ับเมอืงฟูกุโอกะ นําท่านสู่ ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนักุ (Dazaifu 

Tenmangu Shrine) ตั /งอยูใ่นดาไซฟ ุที	เคยเป็นที	ทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชกิเุซ็นในศตวรรษที	 7 ศาล

เจา้แห่งนี/เป็นที	รูจั้กกันดใีนฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การอทุศิตัวและโชคลาภ จงึดงึดูดผูค้นที	มาเยี	ยมชม

และขอพรมากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี และยงัไดรั้บความนยิมอยา่งยิ	งในหมูนั่กเรยีนที	กําลังเตรยีมสอบ กอ่นหนา้

นี/ดาไซฟุเคยถูกใชเ้ป็นสถานที	แลกเปลี	ยนวัฒนธรรมระหว่างญี	ปุ่ นและชาตเิอเชยี จงึทําใหเ้ป็นศาลเจา้ที	มี

ชื	อเสยีงทั	วทั /งทวปีเอเชยีตะวันออกและมผีูม้าเยอืนมากมายจากชาตอิื	นๆดว้ย 

เที8ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืAอที81) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยฟุอุนิ (Yufuin) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กแต่เรยีบง่ายท่ามกลางธรรมชาตซิ ึ	งขึ/นชื	อใน

เรื	องของนํ/าพุรอ้นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นยูฟูอนิ (Yufuin Village) หมูบ่า้นจําลองสไตลย์โุรป เป็นบา้นอฐิที	แสน

คลาสสคิเรยีงรายอยูบ่นถนน  สายเล็กๆ ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ และยังเป็นหมูบ่า้นหัตกรรม ตน้

กําเนดิ OTOP ภายในจะมหีมูบ่า้นมรีา้นคา้ การฝีมอืมากมาย ใหท้่านชมรา้นเครื	องแกว้ รา้นขนมญี	ปุ่ นปรุงสดๆ 

รอ้นๆ และใหท้่านเลอืกซื/อของที	ระลกึมากมาย และดา้นในยั งม ีFlora Village เป็นทมีปารค์สไตลย์ุโรป ที	

ตกแตง่ไดอ้ยา่งน่ารัก และ ลงตัว และดา้นหลังหมูบ่า้นแห่งนี/ ท่านสามารถห็นววิทะเลสาบขนาดเล็กที	ลอ้มดว้ย

ธรรมชาตทิวิเขาอันสวยงาม นับว่าเป็นอกีบรรยากาศที	น่าบันทกึภาพเป็นที	ระลกึดว้ยเชน่กันถอืเป็นไฮไลทห์นึ	ง

ประจําเมอืงยฟูอุนิดว้ย จากนั/นนําทา่นเดนิทางสู ่เบปป ุ(Beppu) เมอืงที	ตั /งอยูใ่นเขตจังหวัดโออติะ ทางชายฝั	ง

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองฟุกุโอกะ เมืองแหล่งนํ/าแร่และนํ/าพุรอ้นที	มีชื	อเสียงที	สุดของเกาะควิชู และมี



 

ประสทิธภิาพในการรักษาโรคไดด้ว้ย เป็นเมอืงที	ม ีออนเซน็ มากที	สดุในญี	ปุ่ น นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่นํ Aาแรจ่โิคกุ 

หรอืเรยีกวา่ จโิคกเุมงรู ิบอ่นํ/าแรธ่รรมชาตทิี	มสีสีนัตระการตา บา้งสแีดง บา้งสเีขยีว บา้งเป็นบอ่โคลนเดอืดที	

อดัแน่นดว้ยแรธ่าตเุขม้ขน้ (ทัวรนํ์าชมบอ่สฟ้ีา) สสีวยสดใส เหมอืนนํ/าทะเล เป็นที	นยิมของคนทั	วไป โดยแต่ละ

บอ่ลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้นสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สง่กลิ	นแร่อบอวลไปทั	วหุบเขา มคีวันพวยพุ่งออกมา

จากรอยแยกของหนิ ซึ	งเป็นธรรมชาตทิี	ทา่นจะหาไดท้ี	นี	ที	เดยีว สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ี	พักออนเซน็ 

คํ8า � รบัประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร (มืAอที82) พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าปแูบบไมอ่ ัAน 
 

�ที8พกั: HOTEL NEW TSURUTA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื	อโรงแรมที	ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที8สาม     เบปป ุ- คมุาโมโต ้- ภเูขาไฟอะโสะ - พพิธิภณัฑภ์เูขาไฟอะโสะ  - รา้น JTCดวิตรีAฟร ี–  
                  ปราสาทคมุาโมโต ้          อาหาร � เชา้,เที8ยง,เย็น  
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืAอที8 3) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัคมุาโมโต ้(Kumamoto) เป็นอกีหนึ	งจังหวัดใหญข่องเกาะควิชฝัู	งตะวนัออก มปีระชากร

ประมาณ 6 แสนคน มชีื	อเสยีงโด่งดังเรื	องปราสาทที	ใหญ่เป็นอันดับตน้ๆของญี	ปุ่ น มมีาสคอตประจําจังหวัดที	
หลายๆคนรูจั้กเป็นอยา่งด ีชื	อหมคีุมะมง นําท่านเดนิทางสู ่บรเิวณภูเขาไฟอะโสะ (Aso san) เป็นหนึ	งในจุด
ท่องเที	ยวที	มชี ื	อเสยีงมากที	สุดแห่งหนึ	งของภมูภิาคควิช ูเป็นภเูขาไฟที	ยังไมด่ับขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเกาะควิช ู
(Kyushu) ในจังหวัดคมุาโมโต(้Kumamoto) ที	ปากปล่องภเูขาไฟซึ	งที	ยังมคีวันพวยพุ่งออกมาอยูต่ลอดเวลา ให ้
ทา่นไดเ้ดนิชมเรื	องราวความเป็นมาของภเูขาไฟแหง่นี/ที	พพิธิภณัฑภ์ูเขาไฟอะโสะ (Aso Volcano Museum) ที	
บอกเล่าเรื	องราวอยา่งละเอยีดของภูเขาไฟแห่งนี/ และอสิระใหท้่านซื/อของที	ระลกึและถ่ายภาพไดต้ามอัธยาศัย 
(ทัวร์นําชมดา้นล่างไม่ขึ/นชมปากลอ่งภูเขาไฟ) จากนั/นนําท่านเดนิทางสูร่า้นปลอดภาษี JTC Duty free ใหท้่าน
เลอืกซื/อของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครื	องสําอาง เครื	องไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํ/ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ
ภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึ	งเป็นนักวจัิยชื	อดังของชาวญี	ปุ่ น 

เที8ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืAอที84) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทคมุาโมโต ้(Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที	สวยงาม แข็งแรงและเกา่แก่

มากที	สุดแห่งหนึ	งของญี	ปุ่ น สรา้งตั /งแต่ปี ค.ศ. 1601 

เพื	อใชเ้ป็นป้อมปราการ มีอาณาบริเวณขนาดใหญ่,มี

ความหลากหลายและครบถว้นของอาคารในพื/นที	ของ

ปราสาท ถงึแมว้า่จะมเีพยีงไมก่ี	อาคารที	เป็นอาคารเกา่แก่

มาตั /งแต่สมัยที	เริ	มสรา้งปราสาท ความยิ	งใหญ่และสง่า

งามนี/ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นหนึ	งในสามของปราสาทอัน

ทรงเกยีรตทิี	สดุของญี	ปุ่ นที	รองลงมาจากปราสาทฮเิมจ ิและปราสาทมัสซโึมโต ้จุดที	น่าสนใจของปราสาท เขน่ 

กําแพงหนิที	ย ิ	งใหญ่มั	นคง,หอปราสาทที	มปีระโยชน์การใชง้านหลากหลายและสถาปัตยกรรมที	สวยงาม,หอ้ง

โถงฮอนมาร,ุหอยากรุะ เป็นตน้ ภายในบรเิวณปราสาทมตีน้ไมป้ลกูอยูม่ากมาย มพีื/นที	กวา้งขวาง (คา่ทัวรไ์มร่วม

คา่เขา้ปราสาท) อสิระใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

คํ8า � รบัประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร (มืAอที85) หลงัอาหารนําทา่นเขา้ที8พกั 

�ที8พกั: RIVERSIDE HOTEL KUMAMOTO หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื	อโรงแรมที	ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 



 

 
วนัที8ส ี8          คมุาโมโต ้- น ั8งเรอืเฟอรร์ี8สูน่างาซาก ิ– ซากะ - ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– ชอ้ปปิA งยา่นเท็นจนิ 
                   อาหาร � เชา้,เที8ยง                                                                                                                                                                                       
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืAอที8 6) 
 นําท่านสู่ท่าเรอืคุมาโมโต ้ออกเดนิทาง น ั8งเรอืเฟอรร์ี8ขา้มฟ้ากสูน่างา

ซาก ิระหวา่งนั/นทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการชมววิทะเลที	สวยงาม (ใช ้
เวลาทางประมาณ1ชม.) นําท่านเดนิทางสู่ ซากะ (Saga) เป็นจังหวัด
เล็กๆบนเกาะควิช ูอยูก่ ึ	งกลางระหว่างฟกุโุอกะและนางาซาก ิเต็มไปดว้ย
ธรรมชาตทิี	สวยงาม อาหารที	สดอรอ่ย และวัฒนธรรมที	ลํ/าคา่ อดุมสมบรูณ์
ดว้ยธรรมชาตสิภาพแวดลอ้มที	ไมอ่าจหาไดใ้นเขตเมอืงใหญ ่ซึ	งมดีา้นเหนอืตดิกบัทะเลเก็นไคที	มเีสน้ขอบทะเลที	
สวยงามจนไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาต ิส่วนดา้นใตม้ทีี	ราบแผ่กวา้งไปจนตดิกับทะเลอะรอิะเกะ ซึ	  งมี
ชายหาดที	กวา้งขวาง นําท่านเดนิสู ่ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึ/นเพื	อบชูาเทพเจา้ญี	ปุ่ น
นามว่า อนิาร ิ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจา้แห่งนี/ก็คอืประตูโทรอิสิแีดง
และสนัุขจิ/งจอกผูถ้อืสารเทพเจา้ ศาลเจา้ถูกสรา้งขึ/นในปี 1688 เป็นศาล
เจา้นกิายชนิโต ประจําตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอ
โดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิี	ใหญแ่ละสําคัญเป็นอนัดับ 3 รองมาจากศาลเจา้ฟุ
ชมิอินิารใินเกยีวโตแ  ละศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก ิและผูค้นมัก
เรยีกศาลเจา้แห่งนี/ดว้ยความเคารพรักว่า "ยูโทคุ-ซงั"ในแต่ละปีมผีูค้น
มาเยี	ยมชมศาลเจา้ถงึ 300,000 คน ตัววหิารสรา้งขึ/นในครสิตศตวรรษที	 
17  และตัววหิารหลักรวมถงึอาคารทั /งหมดลงรักเคลอืบเงาอยา่งสวยงาม 
ศาลเจา้นี/ประดษิฐานเทพเจา้อื	นๆ หลายองค ์เชน่ เทพเจา้แห่งที	พักพงิ 
อาหาร และเสื/อผา้ เทพเจา้ผูส้่งเสริมศิลปะ ทรัพย์สมบัติ และความ
เจรญิรุง่เรอืง และเทพเจา้แหง่ความปลอดภยับนทอ้งถนน 

เที8ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืAอที87) 
 นําท่านเดนิทางสู ่นําท่านสู ่ยา่นเทนจนิ (Tenjin) เป็นย่านที	เรยีกว่าได ้

วา่เป็นหัวใจของเมอืงฟกูโุอกะ เรยีกว่าเป็น downtown area ของเมอืงฟู
กโุอกะ โดยจะมรีา้นคา้ต่างๆ ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่
มากมาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื/อหลากหลายชนดิ ตั /งแตเ่ครื	องใชไ้ฟฟ้า เสื/อผา้ 
แบรนเนมด ์หนังสอื เครื	องสําอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 
จากสถานรีถไฟเทนจนิ ไมว่า่จะออกที	ทางออก  ไหนก็จะมถีนนสําหรับเดนิ
เลน่ ชอ้ปปิ/ง ไปไดเ้รื	อยๆทุกทศิทาง ที	เด่นๆจะม ีหา้งคาแนลซติีA (Canal 
City), ตกึตน้ไม ้หรอื ACROS ที	เป็นอาคารดไีซน์แปลกตาที	มตีน้ไมป้ลูก
ปกคลุมทั /งตกึ เปิดใหเ้ขา้ไปเดนิเล่น หรอืชมววิได ้ส่วนดา้นหนา้อาคารนี/
จะเป็นสวน central park ที	จะมตีน้ซากรุะบานชว่งฤดูใบไมผ้ลดิว้ย,แหล่ง
รวมรา้นราเมงยาไต (Yatai) แถวๆเกาะลอยนาคาส(ุNakasu Island) และ
ถัดไปอกีอยา่งถนนคนเดนิคาวาบาตะ(Kawabata) ที	เป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แกท่ี	สดุของเมอืงฟกูโุอกะ ใหท้่านได ้
เลอืกชอ้ปปิ/งตามอธัยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้ที8พกั 

 �ที8พกั: NISSEI HOTEL FUKUOKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื	อโรงแรมที	ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที8หา้     ฟุกโุอกะ - ทา่อากาศยานฟุกโุอะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ         
              อาหาร � เชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที8พกั (มืAอที8 8) 
 ได เ้วลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ เพื	อ เช็คอินเดินทางกลับ 
 (ระยะเวลาเดนิทางไปสนามบนิประมาณ 1ชม.) 
11.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เที8ยวบนิที8 TG649  
14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++     

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลี	ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื	องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญี	ปุ่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลี	ยน
โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื	อใหท้่านท่องเที	ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  
อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลี8ยน 100 เยน เทา่กบั 30.50 บาท กรณีอตัราแลกเปลี8ยนปรบัสงูขึAน 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ8มขึAน 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื	อการทอ่งเที	ยวเทา่นั/น คา่ทัวรท์ี	จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชําระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานที	ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั/นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื



 

ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี	ปุ่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั /งคา่ตัyวเครื	องบนิใหแ้กท่า่น  
เงื8อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัAงนีAจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึAนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิทที	มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื	อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ	ม (ในกรณีที	ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที8ลูกคา้ตอ้งออกต ัuวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัAง มฉิะน ัAนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัAงสิAน  
3.การชําระคา่บรกิาร  
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นที	เหลอืชําระ 25 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั/นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
กรณีทา่นมเีลขบตัรสมาชกิ Royal Orchid Plus รบกวนแจง้พรอ้มสง่สําเนาพาสปอรต์ สะสมไมลไ์ด5้0% 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื	องจากเป็นราคาตัyวเครื	องบนิเป็นราคาโปรโมชั	น เมื	อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื	อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และกรณีที	กองตรวจคนเขา้เมอืงทั /งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที	ระบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ที	จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั /งสิ/น  รวมถงึ เมื	อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ	ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ| ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั /งสิ/น  
5.อตัราคา่บรกิารนีAรวม  
1. คา่ตัyวโดยสารเครื	องบนิสายการบนิไทยไป-กลับ ชั /นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
    ตัyวกรุ๊ปคลาสประหยดัไมส่ามารถอพัเกรดที	นั	งชั /นธรุกจิได ้ 
2. คา่ที	พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที	ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที	ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที	บรษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํ/าหนักสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และ ค่าประกันวนิาศภัยเครื	องบนิตามเงื	อนไขของแต่ละสายการบนิที	มกีาร
เรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื	อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ที	ขอซื/อเพิ	มได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื	นๆ ที	นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื	องดื	ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ/ามนั ที	สายการบนิเรยีกเก็บเพิ	มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัyวเครื	องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที	จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที8มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Aาใจจากทา่น  
รายละเอยีดเกี	ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี	ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที	จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี8ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี8ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัAนในประเทศญี8ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื8อการทอ่งเที8ยว เยี8ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื8นเอกสารในข ัAนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื8อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีA 
1.       ตัyวเครื	องบนิขาออกจากประเทศญี	ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ	งที	ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที	อาจเกดิขึ/นในระหว่างที	พํานักในประเทศญี	ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที	พํานักในประเทศญี	ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที	พํานักในประเทศญี	ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี8ปุ่ 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	ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี	ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี	จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั /งหมดกอ่นทําการจอง เพื	อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมื	อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั /งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงื	อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั /งหมด 



 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzท ี8จะเลื8อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึAนในกรณีที8มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ|การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ	ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ/นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการเปลี	ยนเที	ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื	องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ	งของผดิกฎหมาย ซึ	งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิสิ	งของสญูหาย อนัเนื	องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที	ยวเอง  
6. เมื	อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั /งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื	อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั /งหมด  
7. รายการนี/เป็นเพยีงขอ้เสนอที	ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั /งหนึ	ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที	พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ	งอาจจะปรับเปลี	ยนตามที	ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื	องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที	เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี	 / ปลอดบหุรี	
ได ้โดยอาจจะขอเปลี	ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี	พัก ทั /งนี/ข ึ/นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั/น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั /งสิ/นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั/น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื	องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที	ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที	ยว อนัเนื	องมาจากการกระทําที	สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื	น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี	ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ	ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี	ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที	ยวและ ชอ้ปปิ/งแตล่ะสถานที	นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ	งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั /งที	ตอ้งเรง่รบี เพื	อใหไ้ดท้อ่งเที	ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ/าดื	มทา่นวันละ1ขวด/คน/วันในวนัทําทวัรเ์ต็มวนั เริ	มในวันที	2ของการเดนิทางรวมทั /งทรปิจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที	ยวญี	ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี	ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั	วโมง อาทเิชน่ เริ	มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั/น มอิาจเพิ	มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั /งนี/ข ึ/นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั/นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ|ในการปรับเปลี	ยนเวลาท่องเที	ยวตามสถานที	ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที	บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที	ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที	ยว เท่านั/น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื	อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื	อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื/อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั	วไป และควรศึกษาเงื	อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั /งสิ/นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั/น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื	องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที	ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที	ยว อนัเนื	องมาจากการกระทําที	สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื	น ๆ  
 
 
 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



 

 


