


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฟุกุโอกะ	-	ฟุกุโอกะ	-	หมูบานยูฟูอิน	-	เบปปุ	-
บอน้ําแรจิโคกุ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ศาลเจาดาไซฟุ

ที่พัก:	HOTEL	NEW
TSURUTA	หรือระดับใกล
เคียงกัน

3 เมืองคุมาโมโต	-	ปราสาทคุมาโมโต	-	ภูเขาไฟอะโสะ	-
พิพิธภัณฑภูเขาไฟอะโสะ	-	ดิวตี้ฟรี

ที่พัก:	RIVERSIDE	HOTEL
KUMAMOTO	หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 น่ังเรือเฟอรรี่ขามฟากนางาซากิ	-	ยานเท็นจิน	-	คาแนล
ซิตี้	-	ศาลเจายูโตะคุอินาริ

ที่พัก:	NISSEI	HOTEL
FUKUOKA	หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 สนามบินฟุกุโอกะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

6	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿8,500

13	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿8,500

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿8,500

27	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿8,500



ดึก	
20.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ขาออกชั้น	4	โซน	D	เคานเตอร	D	สายการบิน	THAI	AIRWAY

(TG)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็กกระเปา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา	
00.50	น.	ออกเดินทางสู	เดินทางสู	สนามบินฟุกุโอกะ	ประเทศญี่ป ุนโดย	สายการบินไทยเที่ยวบินที่	TG648
08.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานฟุกุโอะ	ประเทศญี่ป ุน	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมงกรุณาปรับ

นาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	ฟุกุโอกะ	เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของเกาะคิวชู	(Kyushu)	และใหญเป็นอันดับ	6	ของประเทศ

ญี่ป ุน	เป็นเมืองทาที่	สําคัญของญี่ป ุนดวยและยังถูกจัดเป็นเมืองนาอยูอันดับตนๆ	ของโลกโดยนิตยสาร	Monole
มีสาธารณูปโภคตางๆ	ที่พรอมและครบครัน	แตประชากรจะไมแนนหนามากอยางโตเกียวหรือโอซากา
นําทานเดินทางสู	เมืองดาไซฟุ(Dazaifu)	เป็นเมืองเงียบๆ	เล็กๆ	ที่อยูใกลกับเมืองฟูกุโอกะ
นําทานสู	ศาลเจาดาไซฟุ	เท็นมันกุ	(Dazaifu	Tenmangu	Shrine)	ตั้งอยูในดาไซฟุ	ที่เคยเป็นที่ทําการของ

รัฐบาลประจําจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่	7	ศาลเจาแหงน้ีเป็นที่รูจักกันดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู	การ
อุทิศตัวและโชคลาภ	จึงดึงดูดผูคนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา	700,000	คนตอปี	และยังไดรับความนิยม
อยางยิ่งในหมูนักเรียนที่กําลังเตรียมสอบ	กอนหนาน้ีดาไซฟุเคยถูกใชเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
ญี่ป ุนและชาติเอเชีย	จึงทําใหเป็นศาลเจาที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งทวีปเอเชียตะวันออกและมีผูมาเยือนมากมายจากชาติ
อื่นๆดวย
บาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองยุฟุอิน	(Yufuin)	เมืองตากอากาศขนาดเล็กแตเรียบงายทามกลางธรรมชาติซึ่งขึน้ชื่อ

ในเรื่องของน้ําพุรอนเดินทางสู	หมูบานยูฟูอิน	(Yufuin	Village)	หมูบานจําลองสไตลยุโรป	เป็นบานอิฐที่แสน
คลาสสิคเรียงรายอยูบนถนน	สายเล็กๆ	ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิด	และยังเป็นหมูบานหัตกรรม	ตน
กําเนิด	OTOP	ภายในจะมีหมูบานมีรานคา	การฝีมือมากมาย	ใหทานชมรานเครื่องแกว	รานขนมญี่ป ุนปรุงสดๆ
รอนๆ	และใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย	และดานในยังมี	Flora	Village
นําทานเดินทางสู	เบปปุ	(Beppu)	เมืองที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดโออิตะ	ทางชายฝ่ังตะวันออกเฉียงใตของเมืองฟุกุ

โอกะ	เมืองแหลงน้ําแรและน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู	และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไดดวย
เป็นเมืองที่มี	ออนเซ็น	มากที่สุดในญี่ป ุน
นําทานเดินทางสู	บอน้ําแรจิโคกุ	หรือเรียกวา	จิโคกุเมงูริ	บอน้ําแรธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา	บางสี

แดง	บางสีเขียว	บางเป็นบอโคลนเดือดที่อัดแนนดวยแรธาตุเขมขน	(ทัวรนําชมบอสีฟา)	สีสวยสดใส	เหมือนน้ํา
ทะเล	เป็นที่นิยมของคนทั่วไป	โดยแตละบอลึกถึง	120	เมตร	มีความรอนสูงถึง	98	องศาเซลเซียส	สงกลิ่นแร
อบอวลไปทั่วหุบเขา	มีควันพวยพุงออกมาจากรอยแยกของหิน	ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ทานจะหาไดที่น่ีที่เดียว	สมควร
แกเวลานําทานเขาสูที่พักออนเซ็น



เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555

ติดอันดับ	1ใน10	เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของ
เกาะคิวชู	เป็นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นศาลเจาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในเกาะคิวชู	เพราะเป็นที่ตั้งของหลุมศพของนัก
ปราชญชื่อดังของญี่ป ุน	ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ	ดานการศึกษา
นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป	มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ	บานอิฐที่ประดับประดา
ไปดวยดอกไมนานาชนิด	ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน	เหมาะแกการ
เดินเลนและถายรูป	ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร	รายขายของที่
ระลึก	งานประดิษฐที่เป็นเอกลักษณ	ของเลน	ของสะสมทั้งญี่ป ุนและตาง
ประเทศ

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู	ที่ชื่อดังเรื่องบอน้ํารอน	ถาไดไปที่น่ีตองไดลงแช
น้ําแรอุณหภูมิสูงเพื่อสุขภาพ

บอน้ําพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึน้จากการระเบิดของภูเขาไฟ	ประกอบดวยแร
ธาตุที่เขมขน	เชน	กํามะถัน	แรเหล็ก	โซเดียม	คารบอเนต	เรเดียม	เป็นตน	และ
มีความรอนเกินที่จะลงอาบได	มีลักษณะแตกตางที่กันไปในเมืองเบปปุทั้งหมด
8	บอ	จึงตั้งชื่อใหดูนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น	ซึ่งก็ไดผล	กลายเป็น
แหลงทองเที่ยวทําเงินของเมืองเบปปุ	นอกจากสปา	ออนเซ็นและโรงอาบน้ําที่
มีอยูทั่วเมืองเบปปุ



สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมี
โทษจับและปรับ	รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	บุฟเฟตขาปูแบบไมอั้น
	ที่พัก:	HOTEL	NEW	TSURUTA	หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

เชา	
นําทานเดินทางสู	จังหวัดคุมาโมโต	(Kumamoto)	เป็นอีกหน่ึงจังหวัดใหญของเกาะคิวชูฝ่ังตะวันออก	มี

ประชากรประมาณ	6	แสนคน	มีชื่อเสียงโดงดังเรื่องปราสาทที่ใหญเป็นอันดับตนๆของญี่ป ุน	มีมาสคอตประจํา
จังหวัดที่หลายๆคนรูจักเป็นอยางดี	ชื่อหมีคุมะมง
นําทานเดินทางสู	บริเวณภูเขาไฟอะโสะ	(Aso	san)	เป็นหน่ึงในจุดทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึง

ของภูมิภาคคิวชู	เป็นภูเขาไฟที่ยังไมดับขนาดใหญอยูใจกลางเกาะคิวชู	(Kyushu)	ในจังหวัดคุมาโม
โต(Kumamoto)	ที่ปากปลองภูเขาไฟซึ่งที่ยังมีควันพวยพุงออกมาอยูตลอดเวลา	ใหทานไดเดินชมเรื่องราวความ
เป็นมาของภูเขาไฟแหงน้ีที่	พิพิธภัณฑภูเขาไฟอะโสะ	(Aso	Volcano	Museum)	ที่บอกเลาเรื่องราวอยาง
ละเอียดของภูเขาไฟแหงน้ี	และอิสระใหทานซื้อของที่ระลึกและถายภาพไดตามอัธยาศัย	(ทัวรนําชมดานลาง
ไมขึ้นชมปากลองภูเขาไฟ)
นําทานเดินทางสู	รานปลอดภาษี	JTC	Duty	free	ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เครื่อง

สําอาง	เครื่องไฟฟา	ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา	โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	ผลิตภัณฑแบรนด	4GF	หรือวิตามิน
บํารุงรางกาย	และยาของดร.โนงูจิ	ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ป ุน
บาย	
นําทานเดินทางสู	ปราสาทคุมาโมโต	(Kumamoto	Castle)	ปราสาทขนาดใหญที่สวยงาม	แข็งแรงและเกา

แกมากที่สุดแหงหน่ึงของญี่ป ุน	สรางตั้งแตปี	ค.ศ.	1601	เพื่อใชเป็นปอมปราการ	มีอาณาบริเวณขนาดใหญ,มี
ความหลากหลายและครบถวนของอาคารในพื้นที่ของปราสาท	ถึงแมวาจะมีเพียงไมกี่อาคารที่เป็นอาคารเกาแก
มาตั้งแตสมัยที่เริ่มสรางปราสาท	ความยิ่งใหญและสงางามน้ีไดรับการยกยองวาเป็นหน่ึงในสามของปราสาทอัน
ทรงเกียรติที่สุดของญี่ป ุนที่รองลงมาจากปราสาทฮิเมจิ	(คาทัวรไมรวมคาเขาปราสาท)	อิสระใหทานถาย
ภาพตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู	เพราะเป็นเมืองที่มีความเจริญสูง	และ
ประชากรคับคั่ง	แตก็ยังรักษาสถานที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร	หลายๆที่
เทาน้ัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท	ปากปลองมีเสนรอบวงยาว	128	กิโลเมตร	ทําใหภู
เขาไฟอะโสะถูกจัดเป็นภูเขาไฟที่ใหญที่สุดในโลก	ทานจะไดชมปากปลองที่
เบื้องลางเป็นน้ํากํามะถันสีมรกตแลดูเหมือนทะเลสาบสงบน่ิงทามกลางหุบเขา
พรอมควันไอพวยพุงอยูตลอดเวลาทําใหเราทราบวา	ภูเขาไฟแหงน้ียังไมดับ
สนิท

จัดแสดงเรื่องเราวของภูเขาไฟตางๆในญี่ป ุน	โดยเนนเรื่องที่เกี่ยวกับภูเขาไฟอะ
โซะ(Mount	Aso)	โดยเฉพาะ	มีโมเดลจําลอง	3	มิติใหไดเห็นภาพภูเขาไฟได
อยางชัดเจน	(ไมมีคําบรรยายภาษาอังกฤษแตก็สามารถเขาใจไดตามวีดีโอที่
นําเสนอ)	และแสดงขอมูลการคาดการณการปะทุของภูเขาไฟในอนาคต

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา

หน่ึงในปราสาทที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปองกันไมให
สามารถฝาทําลายเขาไปได	แตก็เคยถูกไฟไหมจนตองบูรณะ	ทั้งๆที่ตัว
ปราสาทน้ันไมเคยถูกบุกรุกยึดครองไดสําเร็จ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หลังอาหารนําทานเขาที่พัก
	ที่พัก:	RIVERSIDE	HOTEL	KUMAMOTO	หรือระดับใกลเคียงกัน

เชา	
นําทานสู	ทาเรือคุมาโมโต	ออกเดินทาง	นัง่เรือเฟอรรีข่ามฟ ากสูนางาซากิ	ระหวางน้ันทานสามารถ

เพลิดเพลินกับการชมวิวทะเลที่สวยงาม	(ใชเวลาทางประมาณ1ชม.)
นําทานเดินทางสู	ซากะ(Saga)	เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชู	อยูกึ่งกลางระหวางฟุกุโอกะและนางาซากิ	เต็ม

ไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม	อาหารที่สดอรอย	และวัฒนธรรมที่ลํ้ าคา	อุดมสมบูรณดวยธรรมชาติสภาพแวดลอม
ที่ไมอาจหาไดในเขตเมืองใหญ	ซึ่งมีดานเหนือติดกับทะเลเก็นไคที่มีเสนขอบทะเลที่สวยงามจนไดรับเลือกใหเป็น
อุทยานแหงชาติ
นําทานเดินสู	ศาลเจายูโทคุอินาริ	(Yutoku	Inari	Shrine)	สรางขึน้เพื่อบูชาเทพเจาญี่ป ุนนามวา	อินาริ	จุด

เดนสะดุดตาของศาลเจาแหงน้ีก็คือประตูโทริอิสีแดงและสุนัขจิ้งจอกผูถือสารเทพเจาศาลเจาถูกสรางขึน้ในปี
1688	เป็นศาลเจานิกายชินโต	ประจําตระกูลนาเบะชิมะผูปกครองเมืองซากะในสมัยเอโดะ	เป็นศาลเจาอินาริที่



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)	

ใหญและสําคัญเป็นอันดับ	3	รองมาจากศาลเจาฟุชิมิอินาริในเกียวโตและศาลเจาคะซะมาอินาริในอิบาระกิ
บาย	
นําทานสู	ยานเทนจิน	(Tenjin)	เป็นยานที่เรียกวาไดวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะ	เรียกวาเป็น	downtown

area	ของเมืองฟูกุโอกะ	โดยจะมีรานคาตางๆ	ถนนคนเดิน	และหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย	มีสินคาให
เลือกซื้อหลากหลายชนิด	ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา	เสื้อผา	แบรนเนมด	หนังสือ	เครื่องสําอางคตางๆ	รวมไปถึงราน
อาหารอีกมากมาย	จากสถานีรถไฟเทนจิน	ไมวาจะออกที่ทางออก	ไหนก็จะมีถนนสําหรับเดินเลน	ชอปป้ิง	ไปได
เรื่อยๆทุกทิศทาง	ที่เดนๆจะมี	หางคาแนลซิตี้	(Canal	City)	ตึกตนไม	หรือ	ACROS	ที่เป็นอาคารดีไซนแปลก
ตาที่มีตนไมปลูกปกคลุมทั้งตึก	เปิดใหเขาไปเดินเลนหรือชมวิวได	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงตามอัธยาศัย	อิสระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย	สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาที่พัก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

น่ังเรือเฟอรรี่ขามฟากสูนางาซากิ	ระหวางน้ันทานสามารถเพลิดเพลินกับการ
ชมวิวทะเลที่สวยงาม	(ใชเวลาทางประมาณ1ชม.)

เป็นศาลเจานิกายชินโต	ประจําตระกูลนาเบะชิมะ	ผูปกครองเมืองซากะ	ใน
สมัยเอโดะ	เป็นศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเป็นอันดับ	3	ดานบนของตัว
ศาลเจา	ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึง	โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ	ยามที่
ดอกซากุระบานสะพรั่ง	และชวงฤดูใบไมรวง	ที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็นสีสมแดง
สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเป็นจุดถายภาพที่
สวยงามเลยทีเดียว	ศาลเจาแหงน้ีเป็นที่ประทับของเทพเจาศักดิส์ิทธิ	์ที่
ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว	ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ	และความปลอดภัย

เป็นยานที่เรียกวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได	เรียกวา
เป็น	downtown	area	ของเมืองฟูกุโอกะ	โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง	ถนนคน
เดิน	และหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย	มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลาย
ชนิด	ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา	เสื้อผา	แบรนเนมด	หนังสือ	เครื่องสําอางคตางๆ
รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

หางสรรพสินคาที่มีดีไซนที่แปลกตา	สีแดงสดใส	แถมยังมีคลองเทียมไหลผาน
มายังใจกลางของหาง	มีขนาดใหญที่สุดในเกาะคิวชู	และมีรานคามากมาย

	ที่พัก:	NISSEI	HOTEL	FUKUOKA	หรือระดับใกลเคียงกัน



เชา	-	บาย	
นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานฟุกุโอะ	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ	(ระยะเวลาเดินทางไปสนามบินประมาณ

1ชม.)
11.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG649
14.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	การ
จราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุนเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	เป็นตน	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	25ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	10วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวด/คน/วันในวันทําทัวรเต็มวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมทั้งทริปจํานวน2ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิ

เชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ



กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	คาทัวรสวนที่เหลือชําระ	25	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินสายการบินไทยไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขาง
ตนตัว๋กรุปคลาสประหยัดไมสามารถอัพเกรดที่น่ังชั้นธุรกิจได
2.	คาที่พักหองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	และ	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา	รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพสามารถติดตอเจา
หนาที่ขอซื้อเพิ่มได

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	3,500	เยน	ตอทริป	สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ

การออกและเขาเมืองทาน
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ



ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ
จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน
กรณีทานมีเลขบัตรสมาชิก	Royal	Orchid	Plus	รบกวนแจงพรอมสงสําเนาพาสปอรต	สะสมไมลได50%

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	
รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	


