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วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะคิวชู - สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ – เมืองฮิตะ –       
เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนท ารองเท้าเกตะ “รองเท้าแตะสไตล์ญ่ีปุ่ น” -           
เมืองยฟูอุิน (จงัหวดัโออิตะ) - ทะเลสาบคินรนิ - เดินเลน่หมู่บา้นโบราณยฟูอุิน 
- เมืองตากอากาศเบ็ปป ุ- อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ  

- 
01 

 
02 

BEPPU 
WAN ROYAL 

 

03 
เบ็ปป ุ - หบุเขาทาคาจิโฮะช่องเขาลกึลบั (จงัหวดัมิยาซากิ) - น า้ตกมะนะอิ - 
อิสระกบักิจกรรมการพายเรือ - จงัหวดัคมุาโมโต ้ (เมืองแห่งช่ือเสียงเนือ้มา้ที่
แสนอรอ่ย) - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 05 
KUMAMOTO 

DAIWA 
ROYNET 

04 
คมุาโมโต ้- ท่าเรือคมุาโมโต ้– ล่องเฟอรร์ี่ - ท่าเรือชิมาบาระ ชมเมืองแห่งปลา
คารฟ์ที่อาศยัตามธรรมชาติกบัแหล่งชุมชน – เมืองอเุรชิโนะ (จงัหวดัซากะ) – 
อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาต ิ

06 
07 

 

08 

 

URESHINO 
URESHINOKAN  

 

05 
อเุรชิโนะ - เมืองโทส ุ(จงัหวดัซากะ) – อิสระชอ้ปป้ิง “โทส ุพรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต” 
- จงัหวดัฟคุโุอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟ ุ – อิสระชอ้ปป้ิงย่าน“เท็นจิน” – เมนู
อพัเกรด ชดุไคเซกิปรูา้นดงั  

09 10 
11 

 

FUKUOKA 
ROYAL PARK  

06 
ฟุคุโอกะ - สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยาน
นานาชาติสนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) - เที่ยวบินที่ TG 649 

12 - - - 
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>> ไฮไลทข์องทรปิ << 
- สมัผสับรรยากาศ “เมืองยฟูอุิน” ใบไมเ้ปลี่ยนสี ดินแดนแห่งขนุเขา สายน า้ และความฝัน 
- ชมความงามที่เกิดจากลาวาธรรมชาติ “หบุเขาทาคาจิโฮะช่องเขาลกึลบั” จงัหวดัมิยาซากิ 
- เปิดประสบการณเ์รยีนท ารองเทา้เกตะ “รองเทา้แตะสไตลญ่ี์ปุ่ น” 
- แช่ออนเซ็นเพ่ือสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 3 คืน!!!!!! 
- สนกุสนานกบัการชอ้ปป้ิง “โทส ุพรเีม่ียม เอา้ทเ์ล็ต” & ย่านเท็นจินมอลล ์
- อิ่มอรอ่ยกบัมือ้พิเศษ อพัเกรด ชดุไคเซกิปรูา้นดงั 

 

วนัองัคาร 

06 ธ.ค. 65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร ์C 
เคานเ์ตอรส์ายการบินXX ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากที่ผูโ้ดยสารทกุท่านไดร้บั
บตัรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตขูึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตขูึน้เครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอ้นัเน่ืองมาจากเหตผุลของทางสนามบินและสาย
การบิน และขอเรยีนเชิญผูโ้ดยสารทกุท่านพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่อง
ออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

วนัพุธ 

07 ธ.ค. 65 ประเทศญี่ ปุ่น - เกาะคิวชู - สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ – เมืองฮิตะ –       

เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนท ารองเท้าเกตะ “รองเท้าแตะสไตล์ญี่ ปุ่น”” -           

เมืองยูฟุอิน (จงัหวัดโออิตะ) - ทะเลสาบคินริน - เดินเล่นหมู่บา้นโบราณยูฟุอิน 

- เมืองตากอากาศเบ็ปปุ - อาบน ้าแรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ  

01:00 น. ออกเดินทางจากประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 648 
(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อนดัหมาย) 

08:00 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ บนเกาะคิวชู เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัที่สามในประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย   
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09:30 น. น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮิตะ” เมืองที่ยงัคงหลงเหลือถนนที่แสดงถึงความเจริญรุง่เรอืงในสมยัเอโดะ 
สถานที่ที่ถกูเรยีกว่า “เมืองเกียวโตขนาดเล็กบนเกาะคิวช”ู เมืองฮิตะเป็นย่านอนรุกัษท์ี่ส  าคญัในดา้น
กลุ่มอาคารทางประวตัิศาสตร ์เมืองฮิตะเคยเป็นเมืองลอ้มรอบปราสาท มีการพฒันาย่านมาเมดะ
ทางตอนเหนือในช่วงตน้ยคุเอะโดะ เมืองฮิตะแบ่งเป็นเขตต่าง ๆ เหมือนเกียวโต มีถนนเหนือจรดใต ้2 
สาย และตะวันออกจรดตะวันตก 5 สาย  แต่ละสายมีบ้านโบราณตั้งเรียงรายตลอดเสน้ทาง ซึ่ง
ปัจจบุนัปรบัปรุงเป็นรา้นกาแฟ พิพิธภณัฑ ์ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ มากมาย โรงเหลา้
สาเก รองเทา้เก๊ียะ...น าทางเปิดประสบการณ์ใหม่การท า “รองเทา้แตะเกตะ” (รองเทา้แตะสไตล์
ญ่ีปุ่ น) หนึ่งในผลิตภณัฑท์ี่ขึน้ชื่อของเมืองฮิตะ จังหวดัโออิตะ ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบดัง้เดิม นอกจาก  
ชิซูโอกะและฮิโรชิมาแลว้ ฮิตะยงัเป็นหนึ่งในสามภมูิภาคที่ใหญ่ที่สดุที่มีการรกัษาวิธีการแบบดัง้เดิม
ในการผลิตรองเทา้เกตะ เริ่มตน้ขึน้ราวปี พ.ศ. 2373 ฐานของรองเทา้ท าจากไมซ้ีดาร ์ซึ่งเป็นไมช้นิด
หนึ่งที่สามารถพบไดใ้นป่ารอบๆ ของเมืองฮิตะ และสายรดัท าจากผา้โดยทั่วไปแลว้จะเป็นผา้ฝ้าย
และลวดลายอาจแตกต่างกันไป ความพอดีส าหรับเกตะนั้น ส้นเท้าและนิว้เท้าจะหลุดออกมา
เล็กนอ้ย นั่นเป็นวิธีที่คณุสวมใสเ่กตะตามธรรมเนียม รองเทา้ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “ยูฟุอิน” เป็นเมืองออนเซ็นตากอากาศเล็ก ๆ ที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก

เมืองหนึ่งของเกาะคิวชู ตัง้อยู่ในหุบเขาริมแม่น า้ เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดโออิตะ และไม่ไกลจาก   
ตวัเมืองเบ็บปมุากนกั มีพิพิธภณัฑศ์ิลปะหลายแห่ง รา้นคา้ รา้นอาหารที่ใหบ้รรยากาศสบาย ๆ มีวิว
ทิวทัศน์ที่ เป็นยอดเขา 2 ยอดของเทือกเขายูฟุ นอกตัวเมืองยังมีทุ่งนาข้าว และฟารม์เลีย้งม้า         
อีกหลายแห่ง จึงเป็นที่นิยมในการแวะมาเดินชมเมือง...น าท่านถ่ายภาพ “ทะเลสาบคินรนิ” ลกัษณะ
เด่นของทะเลสาบนี ้คือ ที่กน้ทะเลสาบจะมีน า้พรุอ้นและน า้ใสเย็นไหล นอกจากนีย้งัมีแม่น า้ 5 สายที่
มีส่วนผสมของแร่ธาตุไหลเข้ามาในทะเลสาบ  ในช่วงเช้าตรู่ของฤดูใบ ไม้ร่วงถึงฤดูหนาว                      
มีปรากฏการณค์วนัหมอกลอยขึน้มาจากพืน้ผิวทะเลสาบ กลายเป็นภาพราวอยู่ในโลกจินตนาการ... 
น าท่านเดินเล่นชม “หมู่บา้นโบราณยฟูุอิน” หมู่บา้นหตัถกรรม ที่เป็นตน้แบบการผลิตกระดาษญ่ีปุ่ น
ดว้ยมือ ผา้มดัยอ้มลวดลายพรอ้มเทคนิคประดิษฐ์ลวดลายแบบตน้ฉบบั เครื่องลายครามรวมไปถึง
เครื่องแกว้ชนิดต่าง ๆ ดว้ย หมู่บา้นยูฟุอินนับเป็นหมู่บา้นตน้แบบของหมู่บา้นโครงการ “หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภณัฑ”์ ของประเทศญ่ีปุ่ น และมีชื่อเสียงดา้นน า้แรอ่ีกดว้ย ลกัษณะภายในหมู่บา้นยูฟุอิน 

จะเป็นรา้นขายของพืน้เมืองที่ใช้วิธีการตกแต่งด้วยธรรมชาติเพื่อให้กลมกลืนกับสถานที่  และ
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ทัศนียภาพจะขัดต่อลักษณะของภูมิประเทศที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ ์
นอกจากนี้มีการแสดงสินค้าข้าวของเครื่องใช้พื ้นเมือง ผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล...  น าท่านสู่       
เมืองตากอากาศ “เบ็ปปุ” ตัง้อยู่ใกล ้ๆ เขตภูเขาไฟจึงท าใหม้ีแหล่งน า้พุรอ้นธรรมชาติหลายแห่งที่
เกิดขึน้หลังการระเบิดของภูเขาไฟ ทั้งบ่อที่ลงไปแช่ได้และบ่อที่ท  าได้เพียงมองเพราะอุณหภูมิ           
ที่สงูเกินไป... 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั BEPPU WAN ROYAL HOTEL  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม... 
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักับการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิ 

 

วนัพฤหสับดี 

08 ธ.ค. 65 เบ็ปปุ - หุบเขาทาคาจิโฮะช่องเขาลึกลับ (จังหวัดมิยาซากิ) - น ้าตกมะนะอิ - 

อิสระกับกิจกรรมการพายเรือ - จังหวัดคุมาโมโต ้(เมืองแห่งช่ือเสียงเน้ือม้า      

ที่แสนอรอ่ย) - อาบน ้าแรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     
08.00 น. น าท่านสู่ “หุบเขาทาคาจิโฮะ” (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หรือชื่อที่ถูกขนานนามอีกชื่อคือ 

“ช่องเขาลึกลบั” อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจังหวดั เป็นใจกลางเทือกเขาคิวชู คั่นพรมแดน
ระหว่างจังหวดัโออิตะและคุมาโมโต ้มีแม่น า้โกะคะเสะไหลจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกเฉียงใต้ ผนัง
ของหนา้ผานี ้คือ หินบะซอลตท์ี่ค่อย ๆ ก่อตวัตอนที่ภเูขาไฟอะโสะระเบิด ท าใหห้นา้ผานีม้ีสีเขม้และ
เป็นริว้สวย แต่ก็ดลูีล้บัซบัซอ้นอย่างน่าหลงใหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือน า้กลายเป็นสีเขียวมรกตเขม้
ตดักบัหนา้ผาหินภเูขาไฟท าใหเ้กิดเป็นทศันียภาพที่สดุบรรยาย สายน า้ที่ตกจากหนา้ผาสงู 17 เมตร 
กลายเป็นน า้ตกที่มีชื่อว่า “มะนะอิ” มีความงดงามและเสน่หด์ึงดูดนักท่องเที่ยวดั่งตอ้งมนตส์ะกด 
สายน า้ตกที่ตกลงจากที่สูงกระทบโขดหินเกิดการฟุ้งกระจายเป็นสายฝนละเอียดคล้ายละออง      
ปุยเมฆ มีทางเดินชมดอกซากุระ และดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดฤดูใบไมผ้ลิถึงช่วงฤดูรอ้น ต่อเน่ือง
จนถึงช่วงฤดแูห่งการชมใบไมเ้ปลี่ยนสีดว้ย...  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพมุมต่าง ๆ เป็นที่ระลึกกับบรรยากาศรื่นรมย์ นอกจากนีท้่านยัง

สามารถสนกุกบักิจกรรมเดินชมช่องเขานีไ้ดต้ามทางเดินเลาะรมิแม่น า้โดยจะมีน า้ตกเล็กใหญ่ใหเ้ห็น
ตลอดทาง หรอืใชบ้ริการ “เช่าเรอืไม”้ (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ ท่านสามารถเลือกสนกุกบัการพาย
เรือไปตามโตรกเขา เพื่อชมทัศนียภาพของหุบเขาทาคาจิโฮะ และเพลินกับน า้ตกมะนะอิ  อย่าง
อิสระเสร…ี.  
(ค่าเช่าเรอืราคาประมาณ 2,000 เยนต่อล า และสามารถใชพ้ายเรอืเลน่ไดป้ระมาณ 30 นาทีเท่านัน้)  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดั “คมุาโมโต”้ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) เมืองที่มี
ชื่อเสียงเรื่องเนือ้ม้าที่อร่อยที่สุดและเป็นแหล่งเลีย้งม้าที่ส่งเนือ้ม้าไปจ าหน่ายทั่วประเทศญ่ีปุ่ น 
นอกจากนีย้งัขึน้ชื่อเรื่องน า้สลดัญ่ีปุ่ นอีกดว้ย... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั KUMAMOTO DAIWA ROYNET HOTEL  
 

วนัศุกร ์

09 ธ.ค. 65 คุมาโมโต ้- ท่าเรือคุมาโมโต ้– ล่องเฟอรร์ี่ (นาน 50 นาที) - ท่าเรือชิมาบาระ 

ชมเมืองแห่งปลาคารฟ์ที่อาศัยตามธรรมชาติกับแหล่งชุมชน – เมืองอุเรชิโนะ 

(จงัหวัดซากะ) – อาบน ้าแรญ่ี่ปุ่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าท่านสู่ “ท่าเรือคมุาโมโต”้ เพื่อน าท่าน “ล่องเฟอรร์ี่” ขา้มฟากสู่ “ท่าเรือชิมาบาระ” ใชเ้วลาในการ

ล่องเรือประมาณ 50 นาที ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ ทอ้งฟ้า และทะเลสีครามสดใส หรือ
เพลิดเพลินไปกบัเหล่าเจา้นกนางนวลนอ้ยใหญ่ที่จะคอยบินตามเฟอรร์ี่อย่างมุ่งมั่น เพื่อแลกกบัการ
ได้รบัอาหารจากนักท่องเที่ยว (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศและกระแสลมในแต่ละวัน)... จากนั้น     
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองแห่งปลาคารฟ์” หรือที่เรียกว่า THE CITY OF SWIMMING CARP ที่ย่านนี้
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จะมีรอ่งน า้เล็กอยู่ตามถนนเต็มไปทัง้ย่าน โดยในรอ่งน า้นีม้ีปลาคารฟ์สีสนัสดใสหลายพนัตวัว่ายอยู่ 
โดยจะมีบา้นที่ไดร้บัการอนรุกัษ์และเปิดใหน้กัท่องเที่ยวสามารถเขา้ชมได ้หนึ่งในนัน้คือบา้นชิเมโซะ 
(SHIMEISO HOUSE) ที่มีสวนสวยงามและบ่อน า้พรุอ้นแลว้ปลาคารฟ์มากมาย...  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “อุเรชิโนะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ใน

จงัหวดัซากะ เป็นเมืองออนเซนที่มีน า้แรธ่รรมชาติที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู และเป็นหนึ่งใน 3 
ออนเซนที่ดีที่สดุส าหรบัผิวในญ่ีปุ่ น มีแหล่งน า้แรม่ากถึง 17 แหลง่ที่มีน า้มากตลอดเวลา ในน า้แรจ่ะ
ประกอบดว้ยเกลือ กรดคารบ์อนิก ในส่วนผสมที่ลงตวั และมีอณุหภมูิสงูถึง 100 องศาเซลเซียส จนมี
ที่มาของชื่อในภาษาญ่ีปุ่ นว่า “Ureshii” ที่แปลว่า “เยี่ยมไปเลย” ที่ราชนีจิงกุ (Empress Jingu) 
อทุานออกมาในสมยัเอโดะ เมืองออนเซน อเุรชิโนะ เป็นสถานีบนถนน Nagasaki Kaido ที่คึกคกั ท า
ใหม้ีโรงแรมแบบญ่ีปุ่ นอยู่มากตลอดเสน้ทางนี ้โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น า้ Ureshino-gawa และยงั
หลงเหลือมาจนถึงยคุปัจจบุนั นอกจากนีย้งัมีชื่อเสียงเพราะเป็นแหลง่ผลิตชาเขียวแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น
อีกดว้ย 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั URESHINO URESHINOKAN HOTEL  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม...บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตน์านาชาติหลากหลายชนิด ที่มีอาหารให้
ท่านไดเ้ลือกสรรตามที่ตอ้งการ วตัถดุิบที่น  ามาใชใ้นการประกอบอาหารลว้นเป็นของทอ้งถ่ินทัง้สิน้ 

พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักับการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหน่ือย
กบัการเดินทางหรอืท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วนัเสาร ์   

10 ธ.ค. 65 อุเรชิโนะ - เมืองโทสุ (จงัหวัดซากะ) – อิสระชอ้ปป้ิง “โทสุ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ล็ต” 

- จงัหวัดฟุคุโอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟุ – อิสระชอ้ปป้ิงยา่น“เท็นจนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง “โทส”ุ (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองที่ตัง้อยู่ใน
เขตของจังหวัดซากะ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง “โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต” ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัย        
ที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นล า้น าสมัยของ     
คนทกุวยั หรอืแฟชั่นกีฬาจากทั่วทกุค่ายที่พรอ้มใจกันมาลดราคากนั จนอดไม่ไดท้ี่จะตอ้งซือ้ติดไมต้ิด
มือกลบั ซึ่งมีสินคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มากมาย สนกุกบัการเลือกซือ้สินคา้ที่รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลก 
กบัสินคา้ประเภทต่าง ๆ  มากกว่า 180 รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา นบัเป็น
สวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของทกุท่าน  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…  

    
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “ฟคุโุอะกะ” เมืองหลวงแห่งเกาะคิวช ูเมืองที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะคิวช ูและใหญ่
เป็นอนัดบั 8 ของญ่ีปุ่ นดว้ย ฟุกุโอกะเป็นเมืองท่าที่ส  าคญัของญ่ีปุ่ นมาหลายรอ้ยปี เพราะตัง้อยู่ใกล้
กับเขตแผ่นดินใหญ่ที่สดุ ฟุกุโอกะทุกวนันีเ้ป็นผลจากการรวมกันของเมืองท่าเก่าชื่อว่า “ฮาคาตะ” 
รวมกับเมืองรอบปราสาทฟุกุโอกะ โดยฮาคาตะยงัคงเป็นชื่อเขตหนึ่งของฟุกุโอกะ และยงัเป็นที่ตัง้
ของสถานีรถไฟสายหลกัอีกดว้ย แมเ้มืองนีจ้ะเป็นเมืองใหญ่ และมีความเจริญครบครนัก็ตาม แต่ก็
ยงัมีบรรยากาศที่ดสูบาย ไม่อดึอดัเหมือนกบัเมืองอื่นของญ่ีปุ่ น ดว้ยระบบการขนส่งที่ดี ถนนหนทาง
ที่กวา้งขวาง ความสะอาด ปลอดภยั และความเป็นมิตรของผูค้นที่น่ีจนท าใหต้ิดหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่
มากที่สุดในโลกดว้ย...น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ดาไซฟุ” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
0:30 ชั่วโมง) สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ “สกึะวะระ โนะ มิจิสะเนะ” ขา้ราชการชัน้สงูของเมืองดาไซฟุ
ผูบ้ริสทุธ์ิที่ถูกใส่รา้ย โดยฝ่ายตรงขา้มดว้ยเล่หเ์หลี่ยมทางการเมืองท าใหต้อ้งถูกตดัสินลดต าแหน่ง
และขับไล่ออกจากเมือง แต่ท่านก็มิไดย้่อทอ้ต่อโชคชะตา ท่านไดเ้ป็นครูสอนหนังสือที่มีลูกศิษย์
มากมายจนกระทั่งหมดลมหายใจ ตามต านานกล่าวว่าววัที่ท  าหนา้ที่ลากโลงศพของท่านได้   หยุด
เดินโดยไม่ยอมขยบัตวัแมแ้ต่นอ้ย ณ ต าแหน่งของศาลเจา้ในปัจจบุนั ชาวญ่ีปุ่ นไดน้บัถือใหท้่าน  “สึ
กะวะระ โนะ มิจิสะเนะ” เป็นเทพแห่งนักปราชญ ์เพราะฉะนัน้จึงไม่แปลกที่สถานที่แห่งนีม้ีนักเรียน
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มากมายจากทั่วประเทศเดินทางมาเพื่อขอพรจากเทพ “สึกะวะระ โนะ มิจิสะเนะ” เพื่อใหส้อบได้
คะแนนสงูสดุ ศาลเจา้แห่งนีม้ีพืน้ที่ทัง้หมด 15,000 ไร ่ณ บรเิวณสวนภายในศาลเจา้ดาไซฟุ ยงัมีตน้
บ๊วยกว่า 6,000 ตน้ ในฤดูใบไมผ้ลิท่านจะไดร้บัชมความสวยงาม “ดอกบ๊วย” ที่บรรจงบานสะพรั่ง
อวดสีสันฉูดฉาดไม่แพ้กับดอกซากุระ (เป็นไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศ) นอกจากนีย้ังมีตน้
ก า รบู ร เก่ า แ ก่ ก ว่ า  1 ,5 0 0  ปี  อ า ค า ร ศ า ล เจ้ า ได้ มี ก า รบู รณ ะ เมื่ อ ปี  ค .ศ .  1 5 9 1             

    
 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง “ย่านเท็นจินมอลล”์ เรียกว่าเป็นหัวใจของจังหวัดฟุกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลย 

ลักษณะเมืองที่เจริญดว้ยสิ่งก่อสรา้ง คมนาคม หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ รา้นอาหารรวมตัวกันอยู่
มากมาย มีสินค้าให้เลือกซือ้หลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม หนังสือ 
เครื่องส าอางต่าง ๆ รวมไปถึงรา้นอาหารอีกมากมาย จากสถานีรถไฟเท็นจิน ไม่ว่าจะออกที่ทางออก
ไหนก็จะมีถนนส าหรบัเดินเล่นชอ้ปป้ิงไปไดร้อบทกุทิศทาง นอกจากรา้นคา้ชอ้ปป้ิงบนพืน้ดินแลว้ยงั
มีสว่นที่เป็นทางเดินใตด้ินขนาดใหญ่ที่สดุในเกาะคิวช ูที่มีการตกแต่งทัง้พืน้ทางเดิน ผนงัก าแพง และ
ผ้าเพดานในแบบสไตล์ยุโรปอย่างสวยงาม เป็นระยะทางเดินที่ยาวกว่า 600 เมตร มีร ้านค้า      
นานาชนิด รา้นอาหารมากมาย สามารถเดินเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟใตด้ินเท็นจิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร...สดุพิเศษกบัมือ้อพัเกรด เสิรฟ์ท่านดว้ยชดุไคเซกิรา้นดงั ในเซ็ท
ประกอบดว้ย ออเดิรฟ์ ขาปดูิบ ปลาดิบ เตา้หูย้ดัไส ้ปจู๋า ซุปใสข่าป ูขา้วห่อสาหรา่ย ของหวาน 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ROYAL PARK HOTEL FUKUOKA  

 

วนัอาทิตย ์  

11 ธ.ค. 65 ฟุคุโอกะ - สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบิน

นานาชาติสุวรรณภมิู (กรุงเทพฯ)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08:00 น. น าทา่นสูส่นามบินนานาชาติฟคุโุอะกะ บนเกาะคิวช ู เกาะที่มีขนาดใหญ่อนัดบัสามในประเทศญ่ีปุ่ น 

11:35 น. เหินฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูิ(กรุงเทพฯ) โดยสายการบินแห่งชาตกิารบินไทย เที่ยวบิน TG 649 
14:55 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 
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FALL COLORS IN KYUSHU 

[HITA - BEPPU - KUMAMOTO – URESHINO - FUKUOKA] 

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 

06-11 December 2022 
 
 
 
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2565 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 
 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

06-11 ธ.ค. ผูใ้หญ่ 66,900 42,900 24,000 

9,900 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 66,900 42,900 24,000 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 61,900 37,900 24,000 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มบีรกิารอาหารทกุมือ้ ไมม่ีท่ีนั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหตุ  **ราคาทวัร์ ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR กรณีฉีดวคัซีนไม่ครบ 3 เขม็** 

หมายเหตุ  กรุณาศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
 

 
อัตรานีร้วม 

 บรกิารน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบรกิารมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้ญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  
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การช าระเงนิ 

 บรษัิทฯ เรยีกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกต๋ัวเคร่ืองบิน เพื่อเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษัิทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์ง้หมด 

 

 
ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทกุสถานที่ท่องเที่ยวที่น  าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ัดไดว้่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนีบ้ริษัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวยีนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจรงิ โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนข้ันต ่าที่ระบุในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ทกุครัง้ (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้รษิัททราบลว่งหนา้ ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บรษิัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบรกิารคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านที่ไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์  า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีที่มีแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็น
ของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเร่ืองอาหาร(ล่วงหนา้) เม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท้่านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากหวับกุเท่านัน้ 

 
ต๋ัวโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราที่ทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบินสว่นเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีที่ตอ้งการจองที่นั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเด่ียวเท่านัน้) 

1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีที่ทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ทางสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตัวผูเ้ดินทางทุกกรณี 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับรษิัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทกุกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีที่ติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีที่บินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูที่ทางบรษิัทฯ สง่ใหเ้พ่ือสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่  (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บรษิัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท้ี่เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท้ี่เคยมีประวตักิารคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บรษิัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
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2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีที่สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได ้

o กระเป๋าที่สายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมีสดัสว่น ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท์ี่ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 
 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากที่วีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทตอ้งขออนุญาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทกุกรณี 
 

4. มาตรการโควิด 
4.1   ในกรณีที่ลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบรษิัทขอเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดตามจรงิ) 
4.2   ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ที่ของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พื่อเขา้สู่กระบวนการรกัษาที่เป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 
 
 


