
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (IT) JXJ41 Hello! Kyushu คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยฟููอิน คุมาโมโต ้5D3N (XJ) 

JXJ41 Hello! Kyushu ควิชู ฟกุุโอกะ เบปปุ ยูฟอูนิ คมุาโมโต ้5D3N  

 

Hello! Kyushu 

ควิช ูฟกุโุอกะ เบปป ุยฟูอูนิ คมุาโมโต ้5วนั 3
คนื 

พาเทีย่วครบทกุวนั ทาน BBQ Yakiniku +ขาปไูมอ่ ัน้!  

พกัเบปป/ุโออติะ 1คนื คมุาโมโต ้1คนื ฟกุโุอกะ 1คนื 

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

กลบั 20 กก. 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมูบ่า้นยูฟอูนิ – เบปป ุ– ชมบอ่น า้พรุอ้นยมูจิ ิ
โกก ุ



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (IT) JXJ41 Hello! Kyushu คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยฟููอิน คุมาโมโต ้5D3N (XJ) 

3  ทุง่หญา้คซุะเซนร–ิ คมุาโมโต ้- สวนซุยเซนจ ิ- ซากรุะโนบาบะ โจไซเอ็น – ชอ้ปป้ิง
ยา่นชโิมโทร ิ

4  ลอ่งเรอืแมน่ า้ยานากาวา่ – โทส ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – ฟกุโุอกะ – รา้นดวิตรีฟ้ร ี- ชอ้ป
ป้ิงยา่นเท็นจนิ 

5  ฟกุโุอกะ - สนามบนิฟกุโุอกะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

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

03 - 07 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

10 - 14 Jul 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

17 - 21 Jul 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

07 - 11 Aug 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

21 - 25 Aug 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

24 - 28 Aug 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

31 Aug - 04 Sep 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

04 - 08 Sep 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

11 - 15 Sep 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

18 - 22 Sep 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

25 - 29 Sep 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

28 Sep - 02 Oct 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

02 - 06 Oct 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

05 - 09 Oct 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

09 - 13 Oct 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 
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12 - 16 Oct 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

13 - 17 Oct 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

16 - 20 Oct 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

19 - 23 Oct 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

20 - 24 Oct 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
ตดิแท็คกระเป๋า 

23.40  น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะควิช ูสนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI 
AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ636 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซ ือ้บนเครือ่ง
เทา่นัน้) 

วนัที ่2 สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมูบ่า้นยูฟอูนิ – เบปป ุ– ชมบอ่น า้พรุอ้น
ยูมจิโิกก ุ

07.45  เดนิทางถงึ ควิชู สนามบนิฟกุโุอกะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุา
ปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ ฟกุโุอกะ เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของเกาะควิชู (Kyushu) และใหญเ่ป็นอนัดบั 6 ของประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงทา่ที ่
ส าคัญของญีปุ่่ นดว้ยและยงัถกูจัดเป็นเมอืงน่าอยูอ่ันดับตน้ๆ ของโลกโดยนติยสาร 
Monole มสีาธารณูปโภคตา่งๆ ทีพ่รอ้มและครบครัน แตป่ระชากรจะไมแ่น่นหนามาก
อยา่งโตเกยีวหรอืโอซากา้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดาไซฟ ุ(Dazaifu) เป็นเมอืงเงยีบๆ 
เล็กๆ ทีอ่ยูใ่กลก้ับเมอืงฟกูโุอกะ น าทา่นสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุเท็นมนัก ุ(Dazaifu 
Tenmangu Shrine) ตัง้อยูใ่นดาไซฟ ุทีเ่คยเป็นทีท่ าการของรัฐบาลประจ าจังหวดัชกิุ
เซ็นในศตวรรษที ่7 ศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กกันดใีนฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การ
อทุศิตัวและโชคลาภ จงึดงึดดูผูค้นทีม่าเยีย่มชมและขอพรมากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี 
และยงัไดร้ับความนยิมอยา่งยิง่ในหมูนั่กเรยีนทีก่ าลงัเตรยีมสอบ กอ่นหนา้นีด้าไซฟเุคย
ถกูใชเ้ป็นสถานทีแ่ลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งญีปุ่่ นและชาตเิอเชยี จงึท าใหเ้ป็นศาล
เจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทั่วทัง้ทวปีเอเชยีตะวนัออกและมผีูม้าเยอืนมากมายจากชาตอิืน่ๆดว้ย น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยุฟอุนิ (Yufuin) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กแตเ่รยีบงา่ย
ทา่มกลางธรรมชาตซิ ึง่ขึน้ชือ่ในเรือ่งของน ้าพรุอ้นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นยูฟอูนิ (Yufuin 
Village) หมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรป เป็นบา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยูบ่น
ถนน  สายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ และยังเป็นหมูบ่า้นหตักรรม ตน้
ก าเนดิ OTOP ภายในจะมหีมูบ่า้นมรีา้นคา้ การฝีมอืมากมาย ใหท้า่นชมรา้นเครือ่งแกว้ 
รา้นขนมญีปุ่่ นปรงุสดๆ รอ้นๆ และใหท้า่นเลอืกซื ้อของทีร่ะลกึมากมาย และดา้นในยั งม ี
Flora Village เป็นทมีปารค์สไตลย์โุรปทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งน่ารกัและลงตัว ดา้นหลงั
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หมูบ่า้นแหง่นี ้ทา่นสามารถห็นววิทะเลสาบขนาดเล็กทีล่อ้มดว้ยธรรมชาตทิวิเขาอัน
สวยงาม นับวา่เป็นอกีบรรยากาศทีน่่าบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึดว้ยเชน่กันถอืเป็นไฮไลท์
หนึง่ประจ าเมอืงยฟูอุนิดว้ย 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) Japanese Set 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เบปปุ (Beppu) เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัโออติะ ทาง
ชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงฟกุโุอกะ เมอืงแหลง่น ้าแรแ่ละน ้าพรุอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุของเกาะควิช ูและมปีระสทิธภิาพในการรักษาโรคไดด้ว้ย เป็นเมอืงทีม่อีอนเซ็นมาก
ทีส่ดุในญีปุ่่ น เดนิทางสูบ่อ่นรกหรอืจโิกก ุแหลง่ออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงล าดบัตน้ๆของ
ญีปุ่่ น มอียูด่ว้ยกันถงึ 8 บอ่แตล่ะบอ่ลว้นแตม่เีอกลกัษณ์ความพเิศษแตกตา่งกันไป 
แบง่เป็น2สว่นหลักๆดว้ยกัน สว่นแรกนัน้จะมอียูด่ว้ยกัน 6 บอ่โดยตัง้อยูใ่นเขตคันนาวา่
(Kannawa)ประกอบดว้ยUmi Jigoku,Oniishibozu Jigoku, Shiraike Jigoku, Kamado 
Jigoku, Oniyama Jigoku, Yama Jigoku อกี2บอ่จะตัง้อยูท่ีเ่ขตชบิาเซก(ิShibaseki) 
ทีอ่ยูห่า่งไปประมาณ1.5กโิลเมตร ประกอบดว้ย Chinoike Jigoku และ Tatsumaki 
Jigoku ทวัรน์ าทา่นชมบอ่ยูม ิจโิกก ุ(Umi Jigoku) หรอื บอ่ทะเลเดอืด (Sea 
Hell) เป็นบอ่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไปชมมากทีส่ดุบอ่หนึง่ เพราะมคีวามสวยงามมาก 
โดยแตล่ะบอ่ลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้นสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สง่กลิน่แรอ่บอวล
ไปทั่วหบุเขา มคีวนัพวยพุง่ออกมาจากรอยแยกของหนิซึง่เป็นธรรมชาต ิ

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) เมน ูBBQ Yakiniku +ขาปูบุฟเฟ่ต ์ 
ทีพ่กั: Beppu /Oita Area  Hotel ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

วนัที ่3 ทุง่หญา้คซุะเซนร–ิ คมุาโมโต ้- สวนซุยเซนจ ิ- ซากรุะโนบาบะ โจไซเอ็น – ช้

อปป้ิงยา่นชโิมโทร ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิ ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ(Kusasenri) ชมความเขยีวขจขีองทุง่
หญา้ธรรมชาตทิีส่วยงาม ดว้ยโลเคชัน่ทีง่ดงามของทุง่หญา้ชซิาโตะ มองไปรอบๆ จะ
เห็นควนัสขีาวทีพ่วยพุง่ออกมาจากปลอ่งภเูขาไฟเป็นทุง่หญา้แพรรีท่ีอ่ยูท่างตอนเหนอื
ของปลอ่งภเูขาไฟเอโบชดิะเกะคซุะเซนร ิเป็นทุง่หญา้บรเิวณเชงิเขารปูแอง่กระทะ มบีงึ
น ้าขนาดใหญ ่และบรรดาฝงูมา้โดยฉากหลงัเป็นววิภเูขาอะโบะช ิ(Aboshi-dake) ท าให ้
นักทอ่งเทีย่วนยิมลงไปเดนิเลน่และถา่ยรปูชกันมาก และบางฤดกูาลมบีรกิารขีม่า้แบบมี
คนจงูดว้ย ในฤดรูอ้น จะเป็นทุง่หญา้เขยีวขจ ีหรอืหมิะสขีาวทีป่กคลมุในฤดหูนาว 
สถานทีแ่หง่นี ้มผีูค้นมาเยอืนตลอดปี เพือ่ผอ่นคลาย และฝึกการขีม่า้ บรเิวณนีท้ัง้หมด
อยูใ่นอาณาเขตอทุยานแหง่ชาตอิะโสะ-คจุ ุ(Aso-Kuju national park) เชน่เดยีวกบั
เทอืกเขาอะโสะ และเทอืกเขาคจุใุนจังหวดัโอะอติะ (Oita) น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัคุ
มาโมโต ้(Kumamoto) เป็นอกีหนึง่จังหวดัใหญข่องเกาะควิชฝ่ัูงตะวนัออก มี
ประชากรประมาณ 6 แสนคน มชีือ่เสยีงโดง่ดงัเรือ่งปราสาททีใ่หญเ่ป็นอันดบัตน้ๆของ
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ญีปุ่่ น มมีาสคอตประจ าจังหวดัทีห่ลายๆคนรูจั้กเป็นอยา่งด ีชือ่หมคีมุะมง น าทา่น
เดนิทางสู ่ซุยเซ็นจ ิโจจเูอ็น (Suizen-ji Jōju-en) คา่ทวัรไมร่วมคา่เขา้สวนทา่น
ละประมาณ400เยน สวนสวยสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแท ้สรา้งขึน้เมือ่ราว 400 ปีกอ่น เป็น
สวนญีปุ่่ นทีส่วยตดิอันดบั 1 ใน 3สวนของญีปุ่่ นทีค่วรคา่ไปเยีย่มเยอืนทีอ่ยูใ่จกลางเมอืง
คมุาโมโต ้ภายในสวนเต็มไปดว้ยสิง่ปลกูสรา้งทีไ่ดร้บัแรงบันดาลใจมาจาก53 จดุพกั
แรมบนเสน้ทางโทไคโด (Tokaido Gojusan Tsugi – 53 Stations of the Tokaido)” 
ซึง่เป็นทางและทีพั่กระหวา่งทางทีเ่ชือ่มจากเอโดะ (โตเกยีว) สูเ่กยีวโตในสมยัเอโดะ 
(ปี 1603 – 1868) แถมยงัมภีเูขาขนาดเล็กทีด่เูหมอืนกบัภเูขาไฟฟจูอิกีตา่งหาก ทาง
ตอนเหนอืของสวนแหง่นีเ้ป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจา้อซุิม ิ(Izumi Shrine) ซึง่บชูาผูค้รอง
แควน้แตล่ะรุน่ในตระกลูโฮโซกาวะซึง่เป็นผูป้กครองคมุาโมโตะในสมยัเอโดะ อสิระตาม
อัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) Japanese Set  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางไป ซากรุะโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakurano Baba Josaien) เป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีต่ัง้อยูต่ดิกบัปราสาทคมุาโมโต ้ถนนรา้นคา้ซากรุะโนะโคจ ิเป็นสถานที่
อัดแน่นไปดว้ยเสน่หแ์หง่คมุาโม  โต ้ทัง้รา้นคา้จ าหน่าย อาหารและของฝากมากมาย
กวา่ 23 รา้น และยงัเป็นศนูยร์วมวฒันธรรมทีอ่ยูใ่กล ้ๆ ปราสาทคมุาโมโตะ ถกูออกแบบ
มาใหเ้หมอืนเมอืงในสมยัเอโดะ (1603-1868) และยงัมอีาหารพืน้เมอืงของคมุาโมโตะ
ใหท้า่นลิม้ลองดว้ย ทีส่ าคัญอาจจะไดเ้ห็นไดเมยีว (เหลา่ผูน้ าทัพในสมยัสงคราม 1467-
1590) เดนิไปมาในบรเิวณนีด้ว้ย นอกจากนีก็้ยังเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑป์ระวตัศิาสตร์
และวฒันธรรมวาควุาคสุะสถานทีเ่รยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องคมุาโมโตแ้ละศนูย์
ประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่วจังหวดัคมุาโมโตด้ว้ย จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ป
ป้ิงใจกลางเมอืงคมุาโมโต ้แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุฮติและใหญท่ีส่ดุของเมอืงคมุาโมโต ้เป็นที่
คกึคกัมากทีส่ดุของตัวเมอืงคมุาโมโตต้ลอดถนนมหีลงัคาโคง้คลมุสามารถเดนิทะลถุงึ
กันหมด ยา่นนีไ้ดร้บัความนยิมมากๆเป็นการรวมตัวของถนนถงึสามสายดว้ยกัน คอื ถนน
คามโิทร(ิKamitori) จะเต็มไปดว้ยรา้นขายของฝาก รา้นกิ๊ฟชอ้ป รา้นขายเครือ่งส าอาง 
รา้นกาแฟ และรา้นอาหารญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิมากมาย ถนนชโิมโทร(ิShimotori) มรีา้นคา้
คลา้ยกบัถนนคามโิทร ิแลว้ยงัสามารถเดนิตรงไปยังถนน Shower Dori จนเจอหา้แยก
แลว้ขา้มถนนไปยงัฝ่ังแมน่ ้า Shirakawa มวีวิกลางคนืทีส่วยงามไมน่อ้ยเลย และถนนซนั
ชนิซไึก(Sun Road Shin-shigai) เนน้เป็นรา้นสนิคา้อเิล็คทรอนคิส ์รา้นเกมตู ้คาราโอ
เกะ ปาจงิโกะ ผบั บาร ์และโรงแรม ถนนสายนีจ้ะอยูเ่ชือ่มกับถนนชโิมโทร ิและถนนชาว
เวอร(์Shower Road) นับวา่เป็นยา่นชอ็ปป้ิงทีเ่ดนิไดเ้พลนิๆ ทวัรน์ าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชิ

โมโทร ิอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

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

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัที ่4 ลอ่งเรอืแมน่ า้ยานากาวา่ – โทส ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – ฟกุโุอกะ – รา้นดวิตรีฟ้ร ี- 
ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยานากาวา่ เป็นเมอืงทีช่าวญีปุ่่ นรูจั้กกันดใีนฐานะของเมอืงแหง่
ปราสาท เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่จกลางปราสาทในอดตีและยงัคงหลงเหลอืสถาปัตยกรรม
เกา่แก ่เชน่ ก าแพงหนิหรอืคนู ้ารอบเมอืง และเป็นบา้นเกดิของนักกวอียา่ง “คติะฮาระ 
ฮาคชุ”ู นอกจากนีม้กีจิกรรมขึน้ชือ่อยา่งการลอ่งเรอืไปตามแมน่ ้าล าธาร คคูลองทั่วทกุ
มมุเมอืง ตัง้อยูท่างตอนใตข้องจังหวดัฟกุโุอกะ ทั่วเมอืงมกีารสรา้งทางน ้าไหลผา่นกลาง
เมอืงเพือ่ปกป้องปราสาท กจิกรรมการน่ังเรอืดงโกะนับเป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่ว
เมอืงยานากาวา่ ใหท้า่นไดล้องสมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืแมน่ า้ยานากาวา่ ทา่นจะ
ไดเ้ห็นบรรยากาศของเมอืงยานากาวา่ในแบบตา่งๆตามแตล่ะฤดกูาล เชน่ ในฤดใูบไม ้
ผลก็ิจะไดช้มดอกไมห้ลากสสีนั ในฤดรูอ้นก็จะไดช้มทัศนยีภาพยามค ่าคนื ในฤดใูบไม ้
รว่งก็จะไดช้มใบไมแ้ดงและในฤดหูนาวก็จะไดเ้พลดิเพลนิกบัการลอ่งเรอืโคทัตส ึทีใ่ส่

โคทตัสไึวบ้นเรอืดงโกะดว้ย ปกตแิลว้จะลอ่งเรอืโดยใหน่ั้งเกา้อีบ้นเรอื แตใ่นฤดหูนาวจะ
เปลีย่นจากเกา้อีเ้ป็นฟตุง(ฟกูทีน่อน)และฮบิาจแิทนโดยจะน่ังเรอืกันเหมอืนกบัการน่ังผงิ
ไฟในโคทตัสเึลย คนพายเรอืจะบงัคบัเรอืดงโกะโดยใชไ้มเ้รยีวยาว มเีอกลกัษณ์อยูท่ี่
การสวมชดุฮปัปิซึง่เป็นชดุดัง้เดมิของญีปุ่่ นชมลลีาการพ  ายและการรอ้งเพลงของคน
พายเรอื ทา่นสามารถซือ้เครือ่งดืม่และอาหารระหวา่งลอ่งเรอืไดจ้ากรา้นคา้ลอยน ้าและ
ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับทศันยีภาพเมอืงรอบปราสาททีอ่ดุมไปดว้ยธรรมชาต ิน าทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงโทสเุป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางการขนสง่ของเกาะควิช ูอยูใ่นจังหวดัซากะ 
เดนิทางสู ่โทส ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) ตัง้อยูท่ี ่เป็นเอาท์
เล็ททีใ่หญส่ดุในควิช ูมรีา้นคา้แบรนดช์ือ่ดังทัง้ในและนอกประเทศมารวมตัวกันกวา่ 150 
รา้น ภายในตกแตง่ตามแบบเมอืงทางใตข้องรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีเ่ขา้กบับรรยากาศทีส่ดใส
เมอืง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงในเอาทเ์ล็ทอสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยั 

    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูฟ่กุโุอกะ เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะควิช ูเป็นศนูยก์ลาง
ความเจรญิของควิชทูัง้ในดา้นการเมอืง การคา้ และวฒันธรรม น าทา่นแวะรา้นดวิตรีฟ้รี
เลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ (Tenjin 
ward) หรอืเรยีกไดว้า่ Downtown Area ของเมอืงฟกูโุอกะ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงที่
ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคควิช ูโดยมรีา้นคา้ตา่งๆ ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆ มากมาย มี
สนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนดิ ตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื 
เครือ่งส าอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย จากสถานรีถไฟเทนจนิ ไมว่า่จะ
ออกทีท่างออกไปทางไหนก็จะมถีนนส าหรับเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงไปไดเ้รือ่ยๆทกุทศิทางให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลานัดหมาย
น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั 

ทีพ่กั: New Kurume Plaza หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัที ่5 ฟกุโุอกะ - สนามบนิฟกุโุอกะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box (มือ้ที6่) เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาเดนิทาง
มาสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

07.45  เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่
XJ637(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซ ือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

11.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 
เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
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- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

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

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 30วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ 

การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   

ส าหรบัทีน่ ัง่ Premium Flatbed ต ัว๋กรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat 

เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

กรณีตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่ง ตดิตอ่ฝ่ายขายด าเนนิการพรอ้มจองทัวรห์รอือยา่งชา้10วนักอ่นเดนิทาง 
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หมายเหต:ุ ราคาคา่ทีน่ ัง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม
เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

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

- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 
บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของ
กรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนีx้ไมร่วม 

1. xคา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. xคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. xคา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. xคา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. xคา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. xคา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. xคา่ประกันกระเป๋าเดนิทาง 

8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
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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 และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต:ุ กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
10วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวม
จ านวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

 


