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TG51 Say Hi! Kyushu Fukuoka ควิชู ฟกุโุอกะ ซากะ นางาซาก ิคมุาโม

โต ้5วนั 3คนื  

 

TG51 Say Hi! Kyushu Fukuoka 
ควิชู ฟกุโุอกะ ซากะ นางาซาก ิคมุาโมโต ้5

วนั 3คนื 

  

ฟกุโุอกะ เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะควิชแูละเมอืงทีน่า่อยูอ่นัดบัตน้ๆของโลก ศาล
เจา้ดาไซฟ ูขอพรเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้เยอืนซากะ จงัหวดัเล็กๆเมอืงธรรมชาต ิ
ชมศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิเทีย่วเมอืงนางาซาก ิเมอืงทา่ส าคญัและแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
หลากหลาย พรอ้มตามหาหนิหวัใจ ชมจดุชมววิยอดเขาอนิาสะ จดุชมววิทีส่วย
ทีส่ดุ1ใน3 ของญีปุ่่ น ชอ้ปป้ิงจใุจทีฮ่ามาโนะมาจ ิล ิม้ลองอาหารอรอ่ยยา่นไชนา่
ทาวน ์ไชนา่ทาวนท์ ีเ่กา่แกท่ ีส่ดุในญีปุ่่ น ไกดพ์าซติ ีท้วัรเ์มอืงนางาซากโิดยน ัง่

รถราง น ัง่เรอืเฟอรร์ ีสู่ค่มุาโมโต ้เยอืนบา้นคมุะมง น ัง่กระเชา้Aso San 
Ropeway ชมปลอ่งภเูขาไฟ ชมปราสาทคมุาโมโต ้ปราสาททีย่ ิง่ใหญข่องญีปุ่่ น 

บนิหร ูบนิตรงโดยสายการบนิไทย Thai Airways สะสมไมล ์
50% 
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พกันางาซาก ิ2 คนื และคมุาโมโต ้1 คนื (อาบน า้แร ่แชอ่อน
เซ็น) 

สดุคุม้!!! ราคาเดยีว 35,900 บาท ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์ม่
อ ัน้ 

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

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ  

2  ทา่อากาศยานฟุกโุอะ – ฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – จงัหวดัซากะ – ศาลเจา้ยโูท
คอุนิาร ิ- นางาซาก ิ– จุดชมววิยอดเขาอนิาสะ - ไชนา่ทาวนน์างาซาก ิ

3  อสิระทอ่งเทีย่วอธัยาศยัเต็มวนั/มไีกดพ์าทา่นน ัง่รถรางสูส่ถานทีเ่ท ีย่วหลกัๆของนางา
ซาก ิ(ฟร!ี! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) 

4  นางาซาก ิ- ชมิาบาระ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีสู่ค่มุาโมโต ้- น ัง่กระเชา้ชมววิ ภเูขาไฟอะโสะ - 
รา้น JTCดวิตรีฟ้ร ี– คมุาโมโต ้ปราสาทคมุาโมโต ้– ออนเซ็น 

5  คมุาโมโต ้– ทา่อากาศยานฟุกโุอะ - สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

17 - 21 May 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

23 - 27 May 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

25 - 29 May 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

30 May - 03 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

31 May - 04 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

06 - 10 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

07 - 11 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 
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13 - 17 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

14 - 18 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

20 - 24 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

21 - 25 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

27 Jun - 01 Jul 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

28 Jun - 02 Jul 2018  35,900  35,900 35,900 12,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ  

20.30  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 
THAI AIRWAY (TG) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กกระเป๋า 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานฟุกโุอะ – ฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – จงัหวดัซากะ – ศาลเจา้ยู
โทคอุนิาร ิ- นางาซาก ิ– จดุชมววิยอดเขาอนิาสะ - ไชนา่ทาวนน์างาซาก ิ

00.50  ออกเดนิทางสู ่เดนิทางสูส่นามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทย
เทีย่วบนิที ่TG648 

08.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฟุกโุอะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋า
เรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั น าทา่นเดนิทางสู ่ฟุกโุอกะ เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของ
เกาะควิชู (Kyushu) และใหญเ่ป็นอนัดบั 6 ของประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงทา่ที ่ ส าคญั
ของญีปุ่่ นดว้ยและยังถกูจัดเป็นเมอืงน่าอยูอ่นัดบัตน้ๆ ของโลกโดยนติยสาร Monole มี
สาธารณูปโภคตา่งๆ ทีพ่รอ้มและครบครัน แตป่ระชากรจะไมแ่น่นหนามากอยา่งโตเกยีว
หรอืโอซากา้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาไซฟุ(Dazaifu) เป็นเมอืงเงยีบๆ เล็กๆ ทีอ่ยู่
ใกลก้บัเมอืงฟกูโุอกะ น าทา่นสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนัก ุ(Dazaifu Tenmangu 
Shrine) ตัง้อยูใ่นดาไซฟ ุทีเ่คยเป็นทีท่ าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชกิเุซน็ใน
ศตวรรษที ่7 ศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การอทุศิตวั
และโชคลาภ จงึดงึดดูผูค้นทีม่าเยีย่มชมและขอพรมากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี และยัง
ไดร้ับความนยิมอยา่งยิง่ในหมูนั่กเรยีนทีก่ าลงัเตรยีมสอบ กอ่นหนา้นี้ดาไซฟเุคยถกูใช ้

เป็นสถานทีแ่ลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งญีปุ่่ นและชาตเิอเชยี จงึท าใหเ้ป็นศาลเจา้ทีม่ี
ชือ่เสยีงทั่วทัง้ทวปีเอเชยีตะวันออกและมผีูม้าเยอืนมากมายจากชาตอิืน่ๆดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะควิช ูอยูก่ ึง่กลาง
ระหวา่งฟกุโุอกะและนางาซาก ิเต็มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม อาหารทีส่ดอรอ่ย และ
วัฒนธรรมทีล่ า้คา่ อดุมสมบรูณ์ดว้ยธรรมชาตสิภาพแวดลอ้มทีไ่มอ่าจหาไดใ้นเขตเมอืง
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ใหญ ่ซึง่มดีา้นเหนือตดิกบัทะเลเก็นไคทีม่เีสน้ขอบทะเลทีส่วยงามจนไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น
อทุยานแหง่ชาต ิสว่นดา้นใตม้ทีีร่าบแผก่วา้งไปจนตดิกบัทะเลอะรอิะเกะ ซึ ่ งมชีายหาด
ทีก่วา้งขวาง น าทา่นเดนิสู ่ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้
เพือ่บชูาเทพเจา้ญีปุ่่ นนามวา่ อนิาร ิจดุเดน่สะดดุตาของศาลเจา้แหง่นี้ก็คอืประตโูทรอิสิี

แดงและสนัุขจิง้จอกผูถ้อืสารเทพเจา้ ศาลเจา้ถกูสรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นกิาย
ชนิโต ประจ าตระกลูนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิี่
ใหญแ่ละส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจากศาลเจา้ฟชุมิอินิารใินเกยีวโตและศาลเจา้คะ
ซะมา่อนิารใินอบิาระก ิและผูค้นมักเรยีกศาลเจา้แหง่นีด้ว้ยความเคารพรักวา่ "ยโูทคุ-ซงั"
ในแตล่ะปีมผีูค้นมาเยีย่มชมศาลเจา้ถงึ 300,000 คน ตวัวหิารสรา้งขึน้ในครสิตศตวรรษที ่
17 และตวัวหิารหลกัรวมถงึอาคารทัง้หมดลงรักเคลอืบเงาอยา่งสวยงาม ศาลเจา้นี้
ประดษิฐานเทพเจา้อืน่ๆ หลายองค ์เชน่ เทพเจา้แหง่ทีพ่ักพงิ อาหาร และเสือ้ผา้ เทพ
เจา้ผูส้ง่เสรมิศลิปะ ทรัพยส์มบตั ิและความเจรญิรุง่เรอืง และเทพเจา้แหง่ความปลอดภัย
บนทอ้งถนน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันางาซาก ิ(Nagasaki) ซึง่อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของควิช ูมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย เนื่องจากเป็นเมอืงทา่
ส าคญัของญีปุ่่ น จงึรับเอาวฒันธรรมจากยโุรปและจนีมาผสมผสานเอาไว ้น าทา่น ขึน้
จดุชมววิบนยอดเขาอนิาสะ (Mt.Inasa) โดยรถบัส เป็นภเูขาสงู 333 เมตรทีอ่ยูใ่กล ้
กบัตวัเมอืงนางาซาก ิจดุชมววิสงูสดุของภเูขาจะ สามารถเห็นววิทีส่วยงามของเมอืง 
และววิตอนกลางคนืจะตดิ 1 ใน 3 จดุชมววิกลางคนื (ชาวญีปุ่่ นเรยีกวา่ ยาเคอ ิYakei)ที่
สวยทีส่ดุในญีปุ่่ นดว้ย (อกี 2 แหง่คอืภเูขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภเูขาร็อคโกะ 
Rokko) ใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์นางา
ซากหิรอืชนิชไิชนา่ทาวน ์(Shinchi Chinatown) เป็นไชน่าทาวนท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
ญีปุ่่ น ถกูสรา้งขึน้ชว่งตน้ของศตวรรษที ่17 ใหท้า่นดนิเลน่ชมวถิชีมุชนชาวจนี ชมิอาหาร
ตน้ต ารับเมนูซาระอดุง้ (Sara Udon) จัมปง (Champon) และซาลาเปาไสห้ม ู(Kakuni-
man)และซือ้ของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี่
พกั 

ทีพ่กั: Marine World Hotel Nagasaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วอธัยาศยัเต็มวนั/มไีกดพ์าทา่นน ัง่รถรางสูส่ถานทีเ่ท ีย่วหลกัๆของ
นางาซาก ิ(ฟร!ี! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

หลงัทานอาหารทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัเต็มวันดว้ยตวัทา่น
เอง เดนิทางไดโ้ดยงา่ยจากทีพ่ักแรม หรอืทา่นสามารถรว่มเดนิทางสมัผัสประสบการณ์
น่ังรถราง(Tram)เทีย่วชมเมอืงนางาซาก ิมไีกดพ์าทา่นทอ่งเทีย่ว (ฟร!ี! บตัร One 
Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) รถรางนางาซากเิป็นของNagasaki Electric 
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Tramway มสีายหลกัทัง้หมด 5 สายดว้ยกนั โดยสถานีสว่นใหญท่ีจ่อดจะใกลก้บั
สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ รถรางนี้เริม่ว ิง่ตัง้แต ่6:00 น.ถงึ 23:00 น.สามารถขึน้รถรางไป
ตามทีต่า่งๆในเมอืง Nagasakiไดไ้มอ่ัน้) 

ไกดน์ าทา่นน่ังรถรางสู ่สวนโกลฟเวอร ์(Glover Garden) ใหท้า่นยอ้นเวลากลบัไป
ในชว่งเวลาทีธ่รุกจิของชาวตา่งชาตใินนางาซากเิจรญิรุง่เรอืงมั่งคัง่ ทีแ่สดงออกมาใน
รปูการตกแตง่ทัง้ภายในและภายนอกของตวับา้นบางสว่นของบา้นสไตลต์ะวันตกใน
โกลฟเวอร ์ในชว่งทีญ่ีปุ่่ นปิดประเทศ มเีพยีงเมอืงนางาซากเิมอืงเดยีวในญีปุ่่ นทีท่ าการ
คา้ขายกบัตา่งชาต ิในอดตีโทมัส เบลค โกลฟเวอร(์Thomas Blake Glover) ชาวสกอ๊ต
แลนดเ์ดนิทางมาทีเ่มอืงนางาซากแิหง่นี้และสรา้งคฤหาสนท์างดา้นใตข้องภเูขาหรอืสวน
โกลฟเวอรแ์หง่นี้ไว ้สวนโกลฟเวอรเ์ป็นสถานทีโ่ทมสัพ านักอาศยัอยู ่และหลงัจากโทมัส
เสยีชวีติลกูหลานของเขาก็ยังอาศยั ณ คฤหาสนท์ีอ่ยูใ่นสวนแหง่นี้ และในปัจจบุนันี้
คฤหาสนไ์ดก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่ยิมทัง้ในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นและ
ชาวตา่งชาต ิทีบ่า้นโกลฟเวอรท์า่นสามารถมองเหน็ววิทา่เรอืนางาซากแิละเมอืงนางาซา
กทิีม่ทีวิทัศนท์ีส่วยงาม ใหท้า่นชืน่ชมบรรยากาศบา้นและสวนโดยรอบทีโ่รแมนตกิมาก 
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ ช  มบรรยากาศตามอธัยาศยั หรอืจะน่ังจบิกาแฟชวิๆที ่
Freedom Cafe ทีต่ัง้อยูใ่นสวน และทีน่ี่ยังมบีรกิารเชา่ชดุแบบโบราณของชาวยโุรปชาติ
ตา่ง ๆ ใหใ้สถ่า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ หากทา่นสนใจขอเชา่  ไดท้ีบ่า้นประธานาธบิด(ีFormer 
house of the President of the Nagasaki Distric Court)ใกลค้ฤหาสนโ์กลฟเวอร ์
ราคาชดุละ 500 เยน/เวลา 30 นาท ีและเชือ่กนัวา่หากใครเจอหนิรปูหวัใจ (Heart 
Stone) บรเิวณลานดา้นหนา้คฤหาสนโ์กลฟเวอร ์ก็จะสมหวงัในความรกัดว้ย...ไป
ตามหาหวัใจกนัคะ่!!! จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางาซาก ิ
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมขอ้มลูเหตกุารณ์ ซาก
ชิน้สว่นสิง่ของตา่งๆ โดยเรยีงล าดบัเหตกุารณ์ตัง้แตก่อ่นระเบดิปรมาณูลงจนถงึวนิาที
แหง่ความหายนะ ซึง่มหีลกัฐานทีถ่กูวดีโีอบนัทกึไว ้ภาพถา่ยอาคารบา้นเรอืนทีพ่ัง
ยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติแตต่อ้งทนทกุขท์รมานจากสารกมัตภาพรังส ี

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูทีส่ะพานแวน่ตามากาเนะบาช ิ(Meganebashi Brigde) มี
แมน่ ้านากาชมิะ (Nakashimagawa) ซึง่ไหลผา่นกลางเมอืงนางาซาก ิมสีะพานหนิ
เกา่แกท่อดขา้มหลายสาย แตท่ีโ่ดดเดน่ทีส่ดุเห็นจะเป็นสะพานเมงาเนะบาช ิสะพาน
โคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแวน่ตา (สะพานแวน่ตาอกีแหง่หนึง่
คอื สะพานนจิบูาช ิตัง้อยูท่างเขา้พระราชวังอมิพเีรยีลในโตเกยีว) สะพานแหง่นีส้รา้ง
โดยพระภกิษุจากวัดโคฟคุจุ ิในปีพ.ศ.2177 เพือ่เป็นหนทางไปสูต่วัวัด เดมิเป็นสะพาน
หนิโคง้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น แตเ่กดิพังทลายลงเมือ่อทุกภัยครัง้ใหญใ่นพ.ศ.2505 
สะพานทีเ่หน็ในปัจจบุนัเป็นของทีส่รา้งขึน้มาใหมเ่ลยีนแบบของเดมิ อยา่ลมื....ตามหา
หวัใจหนิ ทีอ่ยูแ่ถวๆทางเดนิเลยีบแมน่ ้า เพราะมคีวามเชือ่วา่หากไดแ้ตะหนิรปูหวัใจนี้
แลว้ความฝนัรกัแทจ้ะกลายเป็นจรงิ! จากน ัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงฮามาโนะมาจ ิ
(Hamanomachi Arcade) ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนางาซาก ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง
ครบครัน ของนักชอ้ป ทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง เครือ่งประดบั เครือ่งใชข้องใช ้อาหาร
อรอ่ยๆ ของหวานโดนใจ และอกีมากมายอสิะรใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัหรอืจะเดนิ
เลน่หาอาหารอรอ่ยๆทานไดท้ีย่า่นไชน่าทาวน ์ใหท้า่นลิม้ลองของอรอ่ยขึน้ชือ่ เชน่ จัม
ปง (Champon) และซาลาเปาไสห้ม ู(Kakuni-man) 

หมายเหต:ุ ไมม่รีถบสับรกิารในวนันีแ้ละอาหารกลางวนัและเย็นอสิระอธัยาศยั 

หรอืทา่นสามารถอสิระไปเทีย่ว เฮาสเ์ทนบอช (Huis Ten Bosch) ธมีปารค์สไตล์
ฮอลแลนดส์ดุแสนจะกวา้งใหญ ่มกีารตกแตง่สถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป เฮาส ์เทน บอช 
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เป็นพระราชวังทีส่รา้งจากการอนุญาตเป็นพเิศษ ของพระราชวงศใ์นฮอลแลนด ์มี
ความหมายวา่ “บา้นทีอ่ยูใ่นป่า” (House in the forest) ปัจจุบนัไดถ้กูน าขึน้มาสรา้งเป็น
สไตลร์สีอรท์ ซึง่ภายในลอ้มรอบดว้ยคลองและป่าเขยีวขจ ีทุง่ดอกไมอ้นังดงาม รวมถงึ 
รา้นคา้ รา้นอาหาร ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบเทีย่วยโุรปทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น ทีน่ั่ศนูยร์วม
ความบนัเทงิมากมายทีท่า่นสามารถชมทัง้สวนดอกไมห้ลากหลายสสีนัตามฤดกูาล ชม
แสงส ีสนุกสนามกบัเกมส ์ดนตร ีเป็นตน้ สามารถเดนิทางโดยรถไฟJR สาย 
Nagasaki line ถงึสถาน ีHuis Ten Bosch (ระยะเวลาประมาณ 1.30ชม./
ราคาประมาณ1,500เยน/เทีย่ว) บตัรเขา้รวมเครือ่งเลน่ 1Day passport 
6,900 เยน 

ทีพ่กั: Marine World Hotel Nagasaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 นางาซาก ิ- ชมิาบาระ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีสู่ค่มุาโมโต ้- น ัง่กระเชา้ชมววิ ภเูขา
ไฟอะโสะ - รา้น JTCดวิตรีฟ้ร ี– คมุาโมโต ้ปราสาทคมุาโมโต ้– ออนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 

น าทา่นสูท่า่เรอืชมิาบาระ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากสูค่มุาโมโต ้ระหวา่งนัน้ทา่น
สามารถเพลดิเพลนิกบัการชมววิทะเลทีส่วยงาม (ใชเ้วลาทางประมาณ1ชม.) น าทา่น
เดนิทางสู ่จงัหวดัคมุาโมโต ้(Kumamoto) เป็นอกีหนึง่จังหวัดใหญข่องเกาะควิชฝ่ัูง
ตะวันออก มปีระชากรประมาณ 6 แสนคน มชีือ่เสยีงโดง่ดงัเรือ่งปราสาททีใ่หญเ่ป็น
อนัดบัตน้ๆของญีปุ่่ น มมีาสคอตประจ าจังหวัดทีห่ลายๆคนรูจั้กเป็นอยา่งด ีชือ่หมคีมุะมง 
น าทา่นเดนิทางสูเ่ขาอะโสะ ขึน้กระเชา้ (Aso sa  n Ropeway) ไปดบูนปากปลอ่ง
ภเูขาไฟซึง่ทีย่ังมคีวนัพวยพุง่ออกมาอยูต่ลอดทีป่ลอ่งนาคาดาเกะ(nakadake) (ขอ
สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้กระเชา้ในกรณีลมแรง อากาศไมเ่อือ้อ านวย โดยจะเปลีย่นเป็นใชร้ถบสั
หรอืน าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ะโสะดา้นลา่งแทน) น าทา่นเดนิทางสูร่า้นปลอดภาษี 
JTC Duty free ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่ง
ไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF 
หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดงัของชาวญีปุ่่ น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทคมุาโมโต ้(Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญท่ี่
สวยงาม แข็งแรงและเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1601 เพือ่
ใชเ้ป็นป้อมปราการ มอีาณาบรเิวณขนาดใหญ,่มคีวามหลากหลายและครบถว้นของ
อาคารในพืน้ทีข่องปราสาท ถงึแมว้า่จะมเีพยีงไมก่ีอ่าคารทีเ่ป็นอาคารเกา่แกม่าตัง้แต่
สมัยทีเ่ร ิม่สรา้งปราสาท ความยิง่ใหญแ่ละสงา่งามนี้ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นหนึง่ในสาม
ของปราสาทอนัทรงเกยีรต ิทีส่ดุของญีปุ่่ นทีร่องลงมาจากปราสาทฮเิมจ ิและปราสาท
มัสซโึมโต ้จดุทีน่่าสนใจของปราสาท เขน่ ก าแพงหนิทีย่ ิง่ใหญม่ัน่คง,หอปราสาททีม่ี
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ประโยชนก์ารใชง้านหลากหลายและสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม,หอ้งโถงฮอนมาร,ุหอยา
กรุะ เป็นตน้ ภายในบรเิวณปราสาทมตีน้ไมป้ลกูอยูม่ากมาย มพีืน้ทีก่วา้งขวาง (คา่ทวัร ์
ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) อสิระใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าปู
แบบไมอ่ ัน้ 

หลงัอาหารทา่นไมค่วรพลาดประสบการณ์ แชอ่อนเซ็น (Onsen) เพือ่สุขภาพ ให ้
ทา่นไดล้งไปแชใ่นบอ่น ้ารอ้นดว้ยรา่งการเปลอืยเปลา่ เพือ่เพิม่ความผอ่นคลายใหร้า่ง
การจากความเมือ่ยลา้ตา่งๆ และชว่ยใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Hotel SEKIA ออนเซ็น หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 คมุาโมโต ้– ทา่อากาศยานฟุกโุอะ - สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฟุกโุอะ เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 
(ระยะเวลาเดนิทางไปสนามบนิประมาณ 1ชม.) 

11.35  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG649  

14.55  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง
, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดย
ทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้น
ตามโปรแกรม เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30.50 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการ
ช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่น
ออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับ
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การปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจั้ด
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

      - หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

      - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

      - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยัง
ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร 

กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั) 

**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

กรณีทา่นมเีลขบตัรสมาชกิ Royal Orchid Plus รบกวนแจง้พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ สะสมไมลไ์ด5้0% 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ 
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นื
คา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ า
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิสายการบนิไทยไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตาม
รายการทัวรข์า้งตน้ 

    ตัว๋กรุ๊ปคลาสประหยัดไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ั่งชัน้ธรุกจิได ้
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่
ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ 
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สขุภาพสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่อซือ้เพิม่ได ้

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

  จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
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4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ
การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
10วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวด/คน/วนัในวนัท าทวัรเ์ต็มวนั เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมทัง้ทริ
ปจ านวน2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

  

 


