
 

 

 

 

 

คิวชู (Kyushu) มนตเ์สน่ห์เกาะใตสุ้ดของญ่ีปุ่นมี  ฟุกุโอกะ ( Fukuoka) เป็นเมืองหลวง 

อบอวลไปดว้ย ธรรมชาติ   แหล่งประวติัศาสตร์   อาหารพื้นเมือง   และแหล่งออนเซ็นอันดับหน่ึงของญ่ีปุ่ น 
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���บิน Full Service กบัสายการบิน Vietjet Air  (VZ) :  

        รวมนํ้าหนกัโหลด 20 กก. ถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. อาหารร้อน และ ท่ีนัง่ 

���พกัดี 3-4 ดาว :  1 คืน ออนเซ็น + 2 คืน ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง 

���Amazing กบัแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย ท่ีเปิดใหม่ หรือ    

         ปรับปรุงใหม่ พร้อมตอ้นรับทุกท่าน 

 
 

กาํหนดการเดินทาง: 10  – 14 ต.ค / 25 – 29 ต.ค 2565 

วันแรก  (1) สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

21.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 2-3 แถว C สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ 

(VZ)  เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออก

เดินทาง 
 

วันที่สอง           (2) สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โออติะ -  

                          หมู่บ้านยฟุูอนิฟลอร์รัล - เปบปุ (เมืองหลวงออนเซ็น)  - อุมิจิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) -  

                           อาบนํ้าแร่แช่ออนเซ็น 

   00.45 น.  เหินฟ้าสู่  เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบิน  Vietjet Air 

เท่ียวบินท่ี VZ810 (บริการแบบ Full Service 

  รวมนํ้ าหนักโหลด 20 กก.  ถือขึ้นเคร่ือง 7 กก.  อาหารร้อน

บนเคร่ืองทั้งไป-กลบั  และท่ีนัง่)   

 (ใชเ้วลาบิน 5.25 ชัว่โมง)  

08.10 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมือง

ศูนยก์ลางด้านการค้าพาณิชย ์** สําคญัมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่

อนุญาตให้นาํอาหารสด จาํพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวก

ในการนัดหมาย)  จากนั้นออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้า
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ชินโตอนัเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ 

ศิลปินดา้นวรรณคดีจีนและการศึกษา ซ่ึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิต

นักศึกษามากมายมากราบไหวข้อพรเพื่อความสําเร็จการศึกษา ส่วนรูปป้ันววัหน้าศาลเจา้เช่ือกนัว่า ถา้ลูบ

ตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีท่ีบริเวณนั้นๆไปดว้ย ถา้ลูบตรงบริเวณหวั ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด 

และหากเดินอธิษฐานขา้มสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผา่นอดีตไปปัจจุบนั และสู่อนาคต

แห่งความสาํเร็จ ท่ีสาํคญัอีกแห่ง คือ ตน้บ๊วย หลากหลายพนัธุ์กวา่ 6,000 ตน้เจริญเติบโตอยูท่กุแห่งภายในวดั 

ทาํให้บรรยากาศแสนร่ืนรมย ์ระหว่างทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสังเกตุจะมีนํ้ าเตา้แขวนอยูเ่ต็มไปหมด ซ่ึง

เช่ือกนัวา่ถา้เขียนช่ือเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในนํ้าเตา้แลว้เทพเจา้จะคุม้ครองเด็กใหป้ลอดภยั อิสระใหท้่านเลือก

ซ้ือสินคา้พื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหนา้วดั ห้ามพลาด ขนมอุเมะกา เอะโมจิ (โมจิไส้บ๊วย) ซ่ึงเป็นขนมท่ี

ขึ้นช่ือของท่ีน้ี 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย               เดินทางต่อไป หมู่บ้านยูฟุอนิฟลอร์รัล เมืองยฟูุอิน จงัหวดัโออิตะ โดยโออิตะ เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่ง 

 

ออนเซ็น อนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่ น มากถึง 4,381 แห่ง หมู่บา้นจาํลองสไตลย์โุรปโบราณ มีตน้แบบจาก “Bibury”   

  ประเทศองักฤษ ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ใหท้่านได ้ชิม-ชอ้ป-แชะ 

 ร้านขนม ของฝาก ของท่ีระลึก ตลอดจนงานแฮนเมด ฯลฯ 

 กว่า 40 ร้าน บนถนน ยูโนสึโบะ เม่ือเดินไปถึงสุดทางย่าน

ร้านคา้ จะไดช้มความงามของทะเลสาบคิริน (Kirin) โดยมี

ธรรมชาติและขุบเขาเป็นฉากหลงั ซ่ึงนํ้ าในทะเลสาบมาจาก

นํ้ าพุร้อน จึงอุ่นตลอดเวลา และยงัสามารถเห็นหมอกในยาม

เช้า ต่อไปยงั เบปปุ (Beppu) เมืองออนเซ็นยอดนิยมของ

ญ่ีปุ่ น ไดช่ื้อวา่ “เมืองหลวงออนเซ็นของญ่ีปุ่ น” ประกอบดว้ย

บ่อนํ้าพุร้อนหลากสี 8 บ่อ นาํท่านชมบ่อนรกทะเลเดือด อุมิ จิโกกุ (Umi jigoku) (รวมค่าเขา้ชม) บ่อท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดและสวยท่ีสุด นํ้าภายในบ่อจะเป็นสีนํ้ าเงินโคลบอลตห์รือมีสีคลา้ยกบัสีของนํ้ าทะเล (บ่อน้ีจึงมีช่ือ

ว่า อุมิ ท่ีแปลว่า ทะเล ในภาษาญ่ีปุ่ น) และมีการละลายของซัลเฟตทาํให้มีสีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงทาํให้มี

ควนัสีขาวโขมง 
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เยน็   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  Beppu Kamenoi ()       หรือเทียบเท่า  

ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ้ าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหน่ือย เช่ือว่า

นํ้าแร่จะช่วยใหผ้ิวพรรณ และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่สาม    (3)   เมืองเบปปุ - ทุ่งคอสมอส - คุมาโมโตะ (หมีคุมะมง) - นัง่รถไฟ Aso Torokko ชมวิว - 

ชมปล่องภูเขาไฟอะโสะ -ปราสาทคุมาโมโตะ - เมืองโบราณโจซะเอน็ 
  

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชา้  ออกเดินทางไปยงัเมืองคุมาโมโตะ ซ่ึงมี เจ้าหมีคุมะมง เพศชาย เป็นมาสคอตประจาํจงัหวดั    แวะชม 

 ทุ่งคอสมอส หลากสีสันท่ีเบ่งบานในช่วงเดือนตุลาคม มากกวา่ 150,000 ตน้  
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จากนั้นนาํทา่นนัง่รถไฟ Aso Torokko (รวมค่ารถไฟ)   รถไฟสไตลเ์รโทรท่ีใชวิ้่งในเส้นทางรถไฟสายเก่า  

ในสมยัก่อนเส้นทางรถไฟเหล่าน้ีเคยใชข้นส่งไม ้หรือ งานเหมือง ขบวนรถไฟจึงเป็นแบบหนา้ต่างเปิดโล่ง

ใหไ้ดส้ัมผสักบัอากาศอนัสดช่ืนพร้อมทิวทศัน์สองขา้งทางไดอ้ยา่งใกลชิ้ด (งดบริการช่วงเดือน 1 ธ.ค.- 20 มี.ค.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

บ่าย นาํท่านชม ปราสาทคุมาโมโตะ ( Kumamoto Castle) (จากภายนอก)   เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีสวยและ 

สง่างามท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ตวัปราสาทตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีประวติัยาวนานมากว่า 420 ปี 

ภายในปราสาทมีห้องโถง ท่ีเก็บโบราณวตัถุ และรูปภาพต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีซ่ึง มิซาโตะ มุซาชิ 

“ซามูไรไร้พ่าย” ผูโ้ด่งดงัในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่ น อาศยัอยู่ในช่วงปลายชีวิต ต่อไปยงั เมืองโบราณโจซะเอ็น 

(Josaine) ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของปราสาท ออกแบบและตกแต่งเป็นสไตล์ยอ้นยุคให้เขา้กบับรรยากาศ

เมืองเก่า มีการจดัแสดงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของคุมาโมโตะ รวมถึงร้านอาหารและร้านของฝากกว่า 

20 ร้าน อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศยั   

 

 

เยน็   พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  Ark Kumamoto Joe Mae ()  (ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 

       หรือเทียบเท่า  
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วันที่ส่ี   (4)   คุมาโมโตะ - ยานากาวะ - ล่องเรือยานากาวะ (เวนิสน้อย) -ซากะ -โทสุพรีเม่ียมเอ้าท์เลต็ -  

                    แชะรูปกบัหุ่นกนัดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport  - ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชา้ ออกเดินทางสู่   เมืองยานากาวะ (Yanagawa)     นําท่านล่องเรือไปตามแม่นํ้ ายานากาวะโดยดังโกะ 

(Dangko) สไตลญ่ี์ปุ่ นดั้งเดิม  เพลงขบักล่อมจากนายเรือ ค่อยๆล่องไปตามลาํนํ้า ซ่ึงเม่ือ 400 ปีท่ีแลว้ขดุเพิ่มคู

เมืองลอ้มรอบปราสาท ชมอาคารบา้นเรือน โกดงัตลอดจนสวนสวยสองฟากฝ่ัง ซ่ึงแม่นํ้ าสายน้ีไดรั้บเลือก

ให้เป็นสถานท่ีท่ีมีทิวทศัน์งดงามระดับประเทศ และยงัใช้ในการถ่ายทาํละครเร่ือง “กลกิโมโน” จากนั้น

เดินทางสู่ โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlet) แหล่งช้อปป้ิงเอา้ท์เล็ตครบวงจรท่ีได้รับความ

นิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในจงัหวดัซากะ มีสินคา้แบรนด์เนมราคาพิเศษสุดให้เลือกมากมาย อาทิ Coach , 

Samaonite , Burberry ฯลฯ 

อิสระรับประทานอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จนได้เวลาอันควร นําท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกับหุ่น

กนัดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22)   
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ณ ห้าง LaLaport มีขนาดใหญ่กวา่ Unicorn   Gundam ท่ีโตเกียว

แ ล ะ ใ ห ญ่ ก ว่ า  RX9 3  RR Gundam ท่ี  Gundam Factory 

Yokohama เรียกไดว้่าเป็นแลนด์มาร์คสําคญัของเมืองฟุกุโอกะ

ในปัจจุบนั 

จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง  ย่านเทนจิน (Tenjin)  เป็นยา่น 

ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบนัเทิง อยา่งครบ

ครัน ไม่วา่จะเป็นตึกตน้ไม ้ร้านคา้ท่ีน่าสนใจ และบรรยากาศสุด

คลาสสิค หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ อย่างย่านยะไต (Yatai) 

หมายถึงซุ้มขายอาหารท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก ท่ีรวมร้านอาหาร

แบบฉบบัทอ้งถ่ินเอาไวม้ากมาย  

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Toei Fukuoka () หรือเทียบเท่า 

 

หุ่นกนัดั้มรุ่นใหมR่X93 FF  Nu Gundam  
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วันที่ห้า     (5) สนามบินฟูกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือบริการท่านดว้ย SET BOX ในกรณีท่ีเวลาไม่ 

  เพียงพอทานท่ีโรงแรม 

06.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ  

09.10 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบิน VZ811 (บริการแบบ Full Service 

  รวมนํ้าหนกัโหลด 20 กก.  ถือขึ้นเคร่ือง 7 กก.  อาหารร้อนบนเคร่ืองทั้งไป-กลบั  และท่ีนัง่)   

 ใชเ้วลาบิน 5.40 ชัว่โมง  

13.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ……พร้อมความประทบัใจ  

 

******************************* 

 

 

**หมายเหตุ** 1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ี

  ข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

  บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายแบบเหมา

  จ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

ตารางการบิน   

ขาไป   VZ810 : 00.45-08.16 น. บินวนัจนัทร ์องัคาร พุธ ศุกร ์/ วนัเสาร ์02.35-10.00 น.   

 ขากลบั  VZ811 : 09.10-12.50 น. บินวนัจนัทร ์องัคาร พุธ ศุกร ์/ วนัเสาร ์10.55-14.35 น.  
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

2-3 ท่าน ท่านละ 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 6 ปี) 

ไม่เสริมเตียงพกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

1. 10 - 14 ต.ค. 65 27,500 26,500 5,500 

2. 25 - 29 ต.ค. 65 29,500 28,500 5,500 
 

อตัราค่าบริการรวม 
   

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน Vietjet Air (VZ) น้ําหนักโหลด 20 กก. สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองฯ 7 

กก. อาหารรอ้น และ ท่ีนัง่ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนัง่ ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่าน้ันไม่

สามารถเล่ือนวนัได)้ 

 ค่าพาหนะรถโคช้ปรบัอากาศตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั)  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

�กรณีชนิดของพกัท่ีท่านขอมาเต็ม อาทิ หอ้ง Twin หรือ  หอ้ง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเป็น     

      หอ้งชนิดท่ีโรงแรมมีอยู ่โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 
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�กรณีเป็นหอ้งพกั 3ท่าน (Triple Room) ท่านท่ี 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

      ตามมาตราการของโรงแรม น้ันๆ 

�กรณีวนัท่ีเขา้พกัโรงแรมไม่มีหอ้งนอน 3คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจดัเป็น 2 หอ้ง  

 

 ค่าน้ําด่ืม 1 ขวด/วนั/ท่าน 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ประกนัสุขภาพ ครอบคลุมถึงโควิด-19 และ ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

      • วงเงินเอาประกนั  1,000,000 บาท 

      • ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท 

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

× ค่าอาหาร สาํหรบัท่านท่ีทาน  เจ  มงัสวิรติั  หรือ อาหารมุสลิม    

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

× ค่าภาษีน้ํามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดจ้องตัว๋เครื่องบิน และไดท้าํการขายโปรแกรมไปแลว้ 

× ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

× ค่าวีซ่าเขา้ญี่ปุ่ น 1,575 บาท (เอกสารยื่นวีซ่ากรุณาจดัส่ง EMS ทางใหบ้ริษัทฯล่วงหน้าอยา่งน้อย 12 วนักอ่นเดินทาง) 

× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรบัท่ีสนามบินขาไป) 

× ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง โดยลงช่ือและประทบัตราของสถานพยาบาลในแบบฟอรม์หนังสือ

รบัรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่ นเท่าน้ัน 

 

เงือ่นไขการเดินทาง และ การยกเลิก 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้ นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกับ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 40 วนั* 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ชาํระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง  

เงื่อนไขการชาํระเงิน 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วนั นับจากวนัจอง พรอ้มสาํเนา

หนังสือเดินทาง 

 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด กรุณาชาํระก่อน

การเดินทาง 30 วนั 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจาํนวน 

 กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์คืนเงินค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง (ถา้มี) 

* ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียว และ ไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสาย

การบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้งจลาจล คาํสัง่ของเจา้หน้าท่ีรฐั ปัญหาอนัเกิดเหตุจาการเมือง  ภยั

ธรรมชาติ  อุบติัเหตุ  ฯลฯ ซึ่งอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ในกรณีท่ีโรงแรมท่ีระบุเต็มเน่ืองจากเทศกาล  วนัหยุดประจาํปี หรือมีการจดัประชุมสมัมนาใหญ่ ฯลฯ  บริษัทของสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีใกลเ้คียงและมีมาตรฐานระดบัเดียวกนั 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูจ้องไม่ถึง 20 ท่าน 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน ตัว๋รถทัวร ์ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบั

เจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

 คาํเตือน! กัญชา-กัญชง เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น โดยหากฝ่าฝืนมีไวใ้นครอบครองเพื่อนําเขา้ และ ส่งออกมี

โทษจาํคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีท่ีมีไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่าย มีโทษจาํคุกไม่เกิน 10 ปี และปรบัไมเ่กิน 3 ลา้นเยน 

** หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้ 

          และ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

          ไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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