
 

    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 

 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง    - 

2 
สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – หมู่บา้นยฟููอิน – เบปปุ – ชมบ่อน ้ าพุ
ร้อนยมิูจิโกก ุ

   
Beppu /Oita Area  Hote 

หรือเทยีบเท่า 

3 
ทุ่งหญา้คุซะเซนริ– คุมาโมโต ้- ซากุระโนบาบะ โจไซเอ็น – ชอ้ปป้ิงยา่นชิ
โมโริ 

   
Ark Royal Kumamoto Joe 

Mae Hotel (Holly wood twin) 
หรือเทยีบเท่า 

4 
ล่องเรือแม่น ้ ายานากาวา่ - โทสุ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลต็ - ฟกุโุอกะ - ร้านดิวตร้ีฟรี - 
ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจิน 

   
New Kurume Plaza  

หรือเทยีบเท่า 

5 ฟกุโุอกะ - สนามบินฟกุโุอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ    - 

WONDERFUL JAPAN 
ควิชู ฟุกโุอกะ เบปปุ ยูฟูอนิ คุมาโมโต้ 

5 วนั 3 คนื 
 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

21,900.- 
             เดนิทางเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

            
 



 

    

 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

20.30 น.  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หน้าท่ีของ
บริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติดแทค็กระเป๋า 

23.40 น. น าท่านเดินทางสู่เกาะคิวชู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี 
XJ636 (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สัง่ซ้ือบนเคร่ืองเท่านั้น ) 

 

วนัที่สอง   สนามบินฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอนิ – เบปปุ – ชมบ่อน า้พุร้อนยูมจิโิกก ุ

07.45 น. เดินทางถึง คิวชู สนามบินฟุกโุอกะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ ฟุกุโอกะ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอนัดับ 6 ของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองท่าท่ี  ส าคญัของญ่ีปุ่นด้วยและยงัถูก
จดัเป็นเมืองน่าอยู่อนัดบัตน้ๆ ของโลกโดยนิตยสาร Monole มีสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีพร้อมและครบครัน แต่
ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่างโตเกียวหรือโอซากา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองดาไซฟุ (Dazaifu) เป็นเมืองเงียบๆ 
เลก็ๆ ท่ีอยูใ่กลก้บัเมืองฟกูุโอกะ น าท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ตั้งอยูใ่นดาไซ
ฟุ ท่ีเคยเป็นท่ีท าการของรัฐบาลประจ าจงัหวดัชิกเุซ็นในศตวรรษท่ี 7 ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะเทพเจา้
แห่งการเรียนรู้ การอุทิศตวัและโชคลาภ จึงดึงดูดผูค้นท่ีมาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และยงั
ไดรั้บความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนท่ีก าลงัเตรียมสอบ ก่อนหน้าน้ีดาไซฟุเคยถูกใช้เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียน
วฒันธรรมระหวา่งญ่ีปุ่นและชาติเอเชีย จึงท าใหเ้ป็นศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงทัว่ทั้งทวีปเอเชียตะวนัออกและมีผูม้าเยือน
มากมายจากชาติอ่ืนๆดว้ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงยุฟุอนิ (Yufuin) เมืองตากอากาศขนาดเลก็แต่เรียบง่ายท่ามกลาง

ธรรมชาติซ่ึงข้ึนช่ือในเร่ืองของน ้ าพุร้อนเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village) หมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป 
เป็นบา้นอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนน  สายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และยงัเป็น
หมู่บา้นหตักรรม ตน้ก าเนิด OTOP ภายในจะมีหมู่บา้นมีร้านคา้  การฝีมือมากมาย ใหท่้านชมร้านเคร่ืองแกว้ ร้าน
ขนมญ่ีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และใหท่้านเลือกซ้ื อของท่ีระลึกมากมาย และดา้นในย ังมี Flora Village เป็นทีมปาร์ค
สไตลย์ุโรปท่ีตกแต่งไดอ้ย่างน่ารักและลงตวั ดา้นหลงัหมู่บา้นแห่งน้ี ท่านสามารถห็นวิวทะเลสาบขนาดเล็กท่ี
ลอ้มดว้ยธรรมชาติทิวเขาอนัสวยงาม นับว่าเป็นอีกบรรยากาศท่ีน่าบนัทึกภาพเป็นท่ีระลึกดว้ยเช่นกนัถือเป็น
ไฮไลทห์น่ึงประจ าเมืองยฟูุอินดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั Japanese Set 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เบปปุ (Beppu) เมืองท่ีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโออิตะ ทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้อง
เมืองฟุกุโอกะ เมืองแหล่งน ้าแร่และน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค
ไดด้ว้ย เป็นเมืองท่ีมีออนเซ็นมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น เดินทางสู่บ่อนรกหรือจิโกก ุแหล่งออนเซนท่ีมีช่ือเสียงล าดบัตน้ๆ



 

    

ของญ่ีปุ่น มีอยู่ดว้ยกนัถึง 8 บ่อแต่ละบ่อลว้นแต่มีเอกลกัษณ์ความพิเศษแตกต่างกนัไป แบ่งเป็น  2 ส่วนหลกัๆ
ด้วยกัน  ส่ วนแรกนั้ นจะมีอยู่ด้วยกัน  6 บ่ อโดยตั้ งอยู่ ใน เขตคันนาว่า(Kannawa) ประกอบด้วย  Umi 
Jigoku,Oniishibozu Jigoku, Shiraike Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku, Yama Jigoku อีก 2 บ่อจะตั้งอยู่
ท่ีเขตชิบาเซกิ(Shibaseki) ท่ีอยู่ห่างไปประมาณ1.5กิโลเมตร ประกอบด้วย Chinoike Jigoku และ Tatsumaki 
Jigoku ทวัร์น าท่านชมบ่อยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) หรือ บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) เป็นบ่อท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไป
ชมมากท่ีสุดบ่อหน่ึง เพรา  ะมีความสวยงามมาก โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศา
เซลเซียส ส่งกล่ินแร่อบอวลไปทัว่หุบเขา มีควนัพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหินซ่ึงเป็นธรรมชาติ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า เมนู BBQ Yakiniku +ขาปูบุฟเฟ่ต์ 

ที่พกั : Beppu /Oita Area  Hote หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัที่สาม   ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ– คุมาโมโต้ - ซากรุะโนบาบะ โจไซเอน็ – ช้อปป้ิงย่านชิโมโริ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (Kusasenri) ชมความเขียวขจีของทุ่งหญา้ธรรมชาติท่ีสวยงาม 
ดว้ยโลเคชัน่ท่ีงดงามของทุ่งหญา้ชิซาโตะ มองไปรอบๆ จะเห็นควนัสีขาวท่ีพวยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ
เป็นทุ่งหญา้แพรร่ีท่ีอยู่ทางตอนเหนือของปล่องภูเขาไฟเอโบชิดะเกะคุซะเซนริ เป็นทุ่งหญา้บริเวณเชิงเขารูป
แอ่งกระทะ มีบึงน ้ าขนาดใหญ่ และบรรดาฝูงม้าโดยฉากหลงัเป็นวิวภูเขาอะโบะชิ (Aboshi-dake) ท าให้
นกัท่องเท่ียวนิยมลงไปเดินเล่นและถ่ายรูปชกนัมาก และบางฤดูกาลมีบริการข่ีมา้แบบมีคนจูงดว้ย ในฤดูร้อน 
จะเป็นทุ่งหญา้เขียวขจี หรือหิมะสีขาวท่ีปกคลุมในฤดูหนาว สถานท่ีแห่งน้ี มีผูค้นมาเยือนตลอดปี เพ่ือผ่อน
คลาย และฝึกการข่ีมา้ บริเวณน้ีทั้งหมดอยู่ในอาณาเขตอุทยานแห่งชาติอะโสะ-คุจุ (Aso-Kuju national park) 
เช่นเดียวกบัเทือกเขาอะโสะ และเทือกเขาคุจุในจงัหวดัโอะอิตะ (Oita) น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโต้ 

(Kumamoto) เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัใหญ่ของเกาะคิวชูฝ่ังตะวนัออก มีประชากรประมาณ 6 แสนคน มีช่ือเสียง
โด่งดงัเร่ืองปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของญ่ีปุ่น มีมาสคอตประจ าจงัหวดัท่ีหลายๆคนรู้จกัเป็นอย่างดี ช่ือ
หมีคุมะมง น าท่านเดินทางสู่ ซุยเซ็นจ ิโจจูเอ็น (Suizen-ji Jōju-en) ค่าทวัรไม่รวมค่าเขา้สวนท่านละประมาณ
400 เยน สวนสวยสไตลญ่ี์ปุ่นขนานแท ้สร้างข้ึนเม่ือราว 400 ปีก่อน เป็นสวนญ่ีปุ่นท่ีสวยติดอนัดบั 1 ใน 3สวน
ของญ่ีปุ่นท่ีควรค่าไปเยี่ยมเยือนท่ีอยู่ใจกลางเมืองคุมาโมโต ้ภายในสวนเต็มไปดว้ยส่ิงปลูกสร้างท่ีไดรั้บแรง
บนัดาลใจมาจาก53 จุดพกัแรมบนเส้นทางโทไคโด ( Tokaido Gojusan Tsugi – 53 Stations of the Tokaido)” 
ซ่ึงเป็นทางและท่ีพกัระหว่างทางท่ีเช่ือมจากเอโดะ (โตเกียว) สู่เกียวโตในสมยัเอโดะ (ปี 1603 – 1868) แถมยงั
มีภูเขาขนาดเล็กท่ีดูเหมือนกบัภูเขาไฟฟูจิอีกต่างหาก ทางตอนเหนือของสวนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจา้อิซุมิ 
(Izumi Shrine) ซ่ึงบูชาผูค้รองแควน้แต่ละรุ่นในตระกลูโฮโซกาวะซ่ึงเป็นผูป้กครองคุมาโมโตะในสมยัเอโดะ 
อิสระตามอธัยาศยั 



 

    

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั เมนู Japanese Set  

  น าท่านเดินทางไป ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakurano Baba Josaien) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ติดกบั
ปราสาทคุมาโมโต ้ถนนร้านคา้ซากุระโนะโคจิ เป็นสถานท่ีอดัแน่นไปดว้ยเสน่ห์แห่งคุมาโม  โต ้ทั้งร้านคา้
จ าหน่าย อาหารและของฝากมากมายกว่า 23 ร้าน และยงัเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมท่ีอยู่ใกล้ๆ ปราสาทคุมาโม
โตะ ถูกออกแบบมาใหเ้หมือนเมืองในสมยัเอโดะ (1603-1868) และยงัมีอาหารพ้ืนเมืองของคุมาโมโตะใหท่้าน
ล้ิมลองดว้ย ท่ีส าคญัอาจจะไดเ้ห็นไดเมียว (เหล่าผูน้ าทพัในสมยัสงคราม 1467-1590) เดินไปมาในบริเวณน้ี
ด้วย นอกจากน้ีก็ย ังเป็นท่ีตั้ งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวาคุวาคุสะสถานท่ีเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ของคุมาโมโตแ้ละศูนยป์ระชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดัคุมาโมโตด้ว้ย จากนั้นน าท่านไปช้
อปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองคุมาโมโต ้แหล่งชอ้ปป้ิงสุดฮิตและใหญ่ท่ีสุดของเมืองคุมาโมโต ้เป็นท่ีคึกคกั
มากท่ีสุดของตวัเมืองคุมาโมโตต้ลอดถนนมีหลงัคาโคง้คลุมสามารถเดินทะลุถึงกนัหมด ย่านน้ีไดรั้บความนิ  
ยมมากๆเป็นการรวมตวัของถนนถึงสามสายดว้ยกนั คือ ถนนคามิโทริ(Kamitori) จะเต็มไปดว้ยร้านขายของ
ฝาก ร้านก๊ิฟช้อป ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านกาแฟ และร้านอาหารญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมมากมาย ถนนชิโมโทริ
(Shimotori) มีร้านคา้คลา้ยกบัถนนคามิโทริ แลว้ยงัสามารถเดินตรงไปยงัถนน Shower Dori จนเจอหา้แยกแลว้
ขา้มถนนไปยงัฝ่ังแม่น ้ า Shirakawa มีวิวกลางคืนท่ีสวยงามไม่นอ้ยเลย และถนนซันชินซึไก(Sun Road Shin-
shigai) เนน้เป็นร้านสินคา้อิเลค็ทรอนิคส์ ร้านเกมตู ้คาราโอเกะ ปาจิงโกะ ผบั บาร์ และโรงแรม ถนนสายน้ีจะ
อยู่เช่ือมกบัถนนชิโมโทริ และถนนชาวเวอร์(Shower Road) นับว่าเป็นย่านช็อปป้ิงท่ีเดินไดเ้พลินๆ ทัวร์น า
ท่านช้อปป้ิงย่านชิโมโทริ  

 อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

 ที่พกั : Ark Royal Kumamoto Joe Mae Hotel (Holly wood twin) หรือเทียบเท่า  

  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัที่ส่ี ล่องเรือแม่น า้ยานากาว่า - โทสุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลต็ - ฟุกโุอกะ - ร้านดวิตรี้ฟรี - ช้อปป้ิงย่านเทน็จนิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองยานากาว่า เป็นเมืองท่ีชาวญ่ีปุ่นรู้จกักนัดีในฐานะของเมืองแห่งปราสาท เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยู่ใจกลางปราสาทในอดีตและยงัคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น ก าแพงหินหรือคูน ้า  รอบเมือ และ
เป็นบา้นเกิดของนกักวีอย่าง “คิตะฮาระ ฮาคุชู” นอกจากน้ีมีกิจกรรมข้ึนช่ืออย่างการล่องเรือไปตามแม่น ้ าล  า
ธาร คูคลองทัว่ทุกมุมเมือง ตั้งอยูท่างตอนใตข้องจงัหวดัฟุกุโอกะ ทัว่เมืองมีการสร้างทางน ้าไหลผา่นกลางเมือง
เพ่ือปกป้องปราสาท กิจกรรมการนัง่เรือดงโกะนบัเป็นไฮไลทข์องการท่องเท่ียวเมืองยานากาวา่ ใหท่้านไดล้อง
สมัผสัประสบการณ์ล่องเรือแม่น ้ายานากาว่า ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศของเมืองยานากาวา่ในแบบต่างๆตามแต่
ละฤดูกาล เช่น ในฤดูใบไมผ้ลิก็จะไดช้มดอกไมห้ลากสีสัน ในฤดูร้อนก็จะไดช้มทศันียภาพยามค ่าคืน ในฤดู
ใบไมร่้วงกจ็ะไดช้มใบไมแ้ดงและในฤดูหนาวก็จะไดเ้พลิดเพลินกบัการล่องเรือโคทตัสึ ท่ีใส่โคทตัสึไวบ้นเรือ
ดงโกะดว้ย ปกติแลว้จะล่องเรือโดยให้นัง่เกา้อ้ีบนเรือ แต่ในฤดูหนาวจะเปล่ียนจากเกา้อ้ีเป็นฟุตง(ฟูกท่ีนอน)



 

    

และฮิบาจิแทนโดยจะนัง่เรือกนัเหมือนกบัการนัง่ผิงไฟในโคทตัสึเลย คนพายเรือจะบงัคบัเรือดงโกะโดยใชไ้ม้
เรียวยาว มีเอกลกัษณ์อยูท่ี่การสวมชุดฮปัปิซ่ึงเป็นชุดดั้งเดิมของญ่ีปุ่นชมลีลาการพ  ายและการร้องเพลงของคน
พายเรือ ท่านสามารถซ้ือเคร่ืองด่ืมและอาหารระหว่างล่องเรือไดจ้ากร้านคา้ลอยน ้าและใหท่้านเพลิดเพลินกบั
ทศันียภาพเมืองรอบปราสาทท่ีอุดมไปดว้ยธรรมชาติ น าท่านเดินทางสู่เมืองโทสุเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการ
ขนส่งของเกาะคิวชู อยู่ในจงัหวดัซากะ เดินทางสู่ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) ตั้งอยู่ท่ี 
เป็นเอาทเ์ลท็ท่ีใหญ่สุดในคิวชู มีร้านคา้แบรนดช่ื์อดงัทั้งในและนอกประเทศมารวมตวักนักวา่ 150 ร้าน ภายใน
ตกแต่งตามแบบเมืองทางใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีเขา้กบับรรยากาศท่ีสดใสเมือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงในเอาท์
เลท็ 

 อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ฟุกุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะคิวชู เป็นศูนยก์ลางความเจริญของคิวชูทั้งในดา้น

การเมือง การคา้ และวฒันธรรม น าท่านแวะ ร้านดิวตร้ีฟรี เลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน 
ช้อปป้ิงย่านเท็นจิน (Tenjin ward) หรือเรียกไดว้่า Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภูมิภาคคิวชู โดยมีร้านคา้ต่างๆ ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมากมาย มีสินคา้ให้เลือกซ้ือหลากหลาย
ชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เคร่ืองส าอางคต่์างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย 
จากสถานีรถไฟเทนจิน ไม่ว่าจะออกท่ีทางออกไปทางไหนก็จะมีถนนส าหรับเดินเล่นชอ้ปป้ิงไปไดเ้ร่ือยๆทุก
ทิศทางใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

 ที่พกั : New Kurume Plaza หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)วโตเกียวสกายทรห่ง

ให  

วนัที่ห้า ฟุกโุอกะ - สนามบินฟุกโุอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบ Set Box เพือ่ความสะดวกในเร่ืองเวลาเดินทางมาสนามบิน 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั  

07.45 น.  เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน THAI AIR ASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ637 
(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สัง่ซ้ือบนเคร่ืองเท่านั้น ) 

11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ



 

    

ญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอตัรา
แลกเปล่ียน 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปล่ียนปรับสูงข้ึน บรัษทัฯขอสงวสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพ่ิมข้ึน 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็ก 

(เสริมเตียง) 

เด็ก 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

03-07 ก.ค.62 21,900 21,900 21,900 8,500 

10-14 ก.ค.62 22,900 22,900 22,900 8,500 

17-21 ก.ค.62 23,900 23,900 23,900 8,500 

24-28 ก.ค.62 23,900 23,900 23,900 8,500 

21-25 ส.ค.62 23,900 23,900 23,900 8,500 

24-28 ส.ค.62 23,900 23,900 23,900 8,500 

28 ส.ค. - 01 ก.ย.62 21,900 21,900 21,900 8,500 

31 ส.ค. - 04 ก.ย.62 23,900 23,900 23,900 8,500 

04-08 ก.ย.62 23,900 23,900 23,900 8,500 

11-15 ก.ย.62 22,900 22,900 22,900 8,500 

18-22 ก.ย.62 23,900 23,900 23,900 8,500 

25-29 ก.ย.62 22,900 22,900 22,900 8,500 

28 ก.ย. - 02 ต.ค.62 22,900 22,900 22,900 8,500 

02-06 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 8,500 

05-09 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 8,500 

09-13 ต.ค.62 26,900 26,900 26,900 8,500 

12-16 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 8,500 

13-17 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 8,500 

16-20 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 8,500 

19-23 ต.ค.62 26,900 26,900 26,900 8,500 

20-24 ต.ค.62 26,900 26,900 26,900 8,500 



 

    

เด็กทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ช าระท่านละ 7,000 บาท 
 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดินทาง (*จะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดินทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก
เกบ็  
**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้นพร้อมช าระ
ค่าน ้าหนกั** 
- ซ้ือน าหนกัเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 
- เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 2,000 บาท  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือ
ประกนัสุขภาพเพ่ิมได ้

 
อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 ค่าประกนักระเป๋าเดินทาง  
 ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจในบริการ 



 

    

 

การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   

ส าหรบัทีน่ ัง่ Premium Flatbed ต ัว๋กรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้ 

ทีน่ ัง่ Hot Seat  

เป็นที่น่ังที่มพีื้นที่ว่างที่มากกว่าที่น่ังมาตรฐาน ดว้ยพื้นที่วางขาที่กวา้งเป็นพเิศษ มพีื้นที่พอที่จะสามารถยดืขาได ้

อยา่งเต็มที ่

กรณีตอ้งการอพัเกรดทีน่ ัง่ ตดิตอ่ฝ่ายขายด าเนนิการพรอ้มจองทวัรห์รอือยา่งชา้10วนักอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 

โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
Airbus A332 

โซน แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 

โซนเงียบ Quiet Zone 
1   DFG   2,500 บาท 
2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 



 

    

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

 

ส าคัญ :*ที่ น่ังในแถวที่  15(H,J,K) 35( A,B,C,H,J,K ) และ 30( A,B,C,D,F,G,H,J,K)  จะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน

ผูโ้ดยสารท่ีนัง่ในแถวทางออกฉุกเฉิน จะต้องมคุีณสมบัตติามเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

- เป็นผูท่ี้มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจเพ่ือท่ีจะสามารถช่วยเหลือลกูเรือในกรณีฉุกเฉินได ้
- เป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉินทั้งแบบท่ีเป็นเอกสาร/ค าพดูได ้
- เป็นผูท่ี้มีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป 
- เป็นผูท่ี้ไม่ไดก้ าลงัตั้งครรภ ์
- เป็นผูท่ี้ไม่ไดเ้ดินทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรือ เดก็ 
- เป็นผูท่ี้ไม่ไดซ้ื้อท่ีนัง่เสริม 
เน่ืองด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดที่น่ังใหม่บนเคร่ือง หากผู้โดยสารไม่มคุีณสมบัติ

ตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

หมายเหตุ: ราคาค่าท่ีนัง่อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสายการบิน 

 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

การยกเลกิทัวร์ เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิ ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู ้
จดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

เงือ่นไขการให้บริการ  

1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง  
- ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรือส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทาง 



 

    

    บริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

3.การช าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 21 วนั  

 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะ

ด้วยวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมอืง เพือ่ยนืยันการมี

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปนี ้

1.ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2.ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 
3.ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4.ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

 1.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 4.เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้
และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 



 

    

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัท่ีท าทวัร์เต็มวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิม
งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษทัฯได ้ และทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนั
สุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


