
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24371 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม  
 

 

 
 



- 2 - 

 

คิวช ู(Kyushu) มนต์เสน่ห์เกาะใต้สุดของญ่ีปุ่นมี  ฟกุโุอกะ ( Fukuoka) เป็นเมืองหลวง 
อบอวลไปด้วย ธรรมชาติ   แหล่งประวัติศาสตร์   อาหารพื้นเมือง   และแหล่งออนเซ็นอนัดบัหนึง่ของญีปุ่น่ 

📌 บิน Full Service กับสายการบิน Vietjet Air  (VZ) :  
        รวมน้้าหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. อาหารร้อน และ ที่นั่ง 
📌 พักดี 3-4 ดาว :  1 คืน ออนเซ็น + 2 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 
📌 Amazing กบัแหลง่ทอ่งเที่ยวหลากหลาย ที่เปิดใหม่ หรือ    
         ปรับปรุงใหม่ พรอ้มต้อนรับทุกท่าน 
 
กา้หนดการเดนิทาง : 10 – 14 ต.ค / 20-24 ต.ค. / 25 – 29 ต.ค 2565 
วันแรก  (1) สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 แถว C สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ 
(VZ)  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออก
เดินทาง 

 
วันทีส่อง           (2) สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่น่ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– โออติะ –  
                          หมูบ่า้นยฟูอุนิฟลอรร์ลั – เปบป ุ(เมอืงหลวงออนเซน็)  - อมุจิโิกก ุ(บอ่นรกทะเลเดอืด) –  
                           อาบน้า้แรแ่ชอ่อนเซน็ 
   00.45 น.  เหินฟ้าสู่  เมืองฟุกุ โอกะ โดยสายการบิน  Vietjet Air 
เที่ยวบินที่ VZ810 (บริการแบบ Full Service 
  รวมน้้าหนักโหลด 20 กก.  ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.  อาหารร้อนบน
เครื่องทั้งไป-กลับ  และที่นั่ง)   

 (ใช้เวลาบิน 5.25 ชั่วโมง)  
08.10 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่

ตอนใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้า
พาณิชย์ ** ส้าคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)  จากนั้นออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้า
ชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ 
ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิต
นักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความส้าเร็จการศึกษา ส่วนรูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้าเชื่อกันว่า ถ้าลูบ
ตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด 
และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการ
เดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความส้าเร็จ ที่ส้าคัญอีกแห่ง 
คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่ง
ภายในวัด ท้าให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้า
หากท่านสังเกตุจะมีน้้าเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อ
เด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้้าเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย 
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อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด ขนมอุเมะกาเอะโมจิ (ขนมญ่ีปุ่น
ที่ท้าจากแป้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าว  สอดไส้ถั่วแดงอะสึกึ) ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของที่นี ้

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางต่อไป หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เมืองยูฟุอิน จังหวัดโออิตะ โดยโออิตะ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งออนเซ็น 

อันดับหนึ่งของญ่ีปุ่น มากถึง 4,381 แห่ง หมู่บ้านจ้าลองสไตล์ยุโรปโบราณ มีต้นแบบจาก “Bibury”  ประเทศ
อังกฤษ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ ชิม-ช้อป-แชะ 

 ร้านขนม ของฝาก ของที่ระลึก ตลอดจนงานแฮนเมด ฯลฯ 
 กว่า 40 ร้าน บนถนน ยูโนสึโบะ เมื่อเดินไปถึงสุดทางย่าน
ร้านค้า จะได้ชมความงามของทะเลสาบคิริน (Kirin) โดยมี
ธรรมชาติและขุบเขาเป็นฉากหลัง ซึ่งน้้าในทะเลสาบมาจาก
น้้าพุร้อน จึงอุ่นตลอดเวลา และยังสามารถเห็นหมอกในยาม
เช้า ต่อไปยัง เบปปุ (Beppu) เมืองออนเซ็นยอดนิยมของ
ญ่ีปุ่น ได้ชื่อว่า “เมืองหลวงออนเซ็นของญ่ีปุ่น” ประกอบด้วย
บ่อน้้าพุร้อนหลากสี 8 บ่อ น้าท่านชมบ่อนรกทะเลเดือด อุมิ 
จิโกกุ (Umi jigoku) (รวมค่าเข้าชม) บ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
และสวยที่สุด น้้าภายในบ่อจะเป็นสีน้้าเงินโคลบอลต์หรือมีสีคล้ายกับสีของน้้าทะเล (บ่อนี้จึงมีชื่อว่า อุมิ ที่
แปลว่า ทะเล ในภาษาญ่ีปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตท้าให้มีสีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงท้าให้มีควันสีขาว
โขมง 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

 พักค้างคืน ณ โรงแรม  Beppu Kamenoi ()       หรือเทียบเท่า  
ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้้าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหนื่อย เชื่อว่า
น้้าแร่จะช่วยให้ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
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วันทีส่าม    (3)   เมอืงเบปป ุ– ทุง่คอสมอส – คมุาโมโตะ (หมคีมุะมง) – นั่งรถไฟ Aso Torokko ชมววิ – ชมปลอ่งภเูขา
ไฟอะโสะ –ปราสาทคมุาโมโตะ – เมอืงโบราณโจซะเอน็ 

  
เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางไปยังเมืองคุมาโมโตะ ซึ่งมี เจ้าหมีคุมะมง เพศชาย เป็นมาสคอตประจ้าจังหวัด    แวะชม 

ทุ่งคอสมอส หลากสีสันที่เบ่งบานในช่วงเดือนตุลาคม มากกว่า 150,000 ต้น  
 

 
 
 
 
 

จากนั้นน้าท่านนั่งรถไฟ Aso Torokko (รวมค่ารถไฟ)   รถไฟสไตล์เรโทรที่ใช้วิ่งในเส้นทางรถไฟสายเก่า  
ในสมัยก่อนเส้นทางรถไฟเหล่านี้เคยใช้ขนส่งไม้ หรือ งานเหมือง ขบวนรถไฟจึงเป็นแบบหน้าต่างเปิดโล่งให้ได้
สัมผัสกับอากาศอันสดชื่นพร้อมทิวทัศน์สองข้างทางได้อย่างใกล้ชิด (งดบริการช่วงเดือน 1 ธ.ค.- 20 มี.ค.) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 

 
 
 
บ่าย น้าท่านชม ปราสาทคุมาโมโตะ ( Kumamoto Castle) (จากภายนอก)   เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยและ 

สง่างามที่สุดในญ่ีปุ่น ตัวปราสาทตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีประวัติยาวนานมากว่า 420 ปี 
ภายในปราสาทมีห้องโถง ที่เก็บโบราณวัตถุ และรูปภาพต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ซึ่ง มิซาโตะ มุซาช ิ“ซามูไร
ไร้พ่าย” ผู้โด่งดังในประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่น อาศัยอยู่ในช่วงปลาย
ชีวิต ต่อไปยัง เมืองโบราณโจซะเอ็น (Josaine) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
เชิงเขาของปราสาท ออกแบบและตกแต่งเป็นสไตล์ย้อนยุคให้เข้า
กับบรรยากาศเมืองเก่า มีการจัดแสดงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของคุมาโมโตะ รวมถึงร้านอาหารและร้านของฝาก
กว่า 20 ร้าน อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย   

เย็น   พักค้างคืน ณ โรงแรม  Ark Kumamoto Joe Mae 
()  (ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง)หรือเทียบเท่า  
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วันทีส่ี ่  (4)   คมุาโมโตะ – ยานากาวะ – ลอ่งเรอืยานากาวะ (เวนสินอ้ย) –ซากะ –โทสพุรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต –  
                    แชะรปูกบัหุน่กนัดัม้ยกัษ์ตวัใหมล่า่สดุ (เม.ย. 22) ณ หา้ง LaLaport  - ชอ้ปปิง้ยา่นเทนจนิ 

 
เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู่   เมืองยานากาวะ (Yanagawa)     น้าท่านล่องเรือไปตามแม่น้้ายานากาวะโดยดังโกะ 

(Dangko) สไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิม  เพลงขับกล่อมจากนายเรือ ค่อยๆล่องไปตามล้าน้้า ซึ่งเมื่อ 400 ปีที่แล้วขุด
เพิ่มคูเมืองล้อมรอบปราสาท ชมอาคารบ้านเรือน โกดังตลอดจนสวนสวยสองฟากฝั่ง ซึ่งแม่น้้าสายนี้ได้รับ
เลือกให้เป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์งดงามระดับประเทศ และยังใช้ในการถ่ายท้าละครเรื่อง “กลกิโมโน” จากนั้น
เดินทางสู่ โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดซากะ มีสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษสุดให้เลือกมากมาย อาทิ Coach , 
Samaonite , Burberry ฯลฯ 
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
บ่าย จนได้เวลาอันควร น้าท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้ม

ยักษ์ตัวใหมล่่าสุด (เม.ย. 22)   
ณ ห้าง LaLaport มีขนาดใหญ่กว่า Unicorn   Gundam ที่โตเกียว
และใหญ่กว่า RX93 RR Gundam ที่ Gundam Factory Yokohama 
เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คส้าคัญของเมืองฟุกุโอกะในปัจจุบัน 
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง  ย่านเทนจิน (Tenjin)  เป็นย่าน 
ช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบันเทิง อย่างครบครัน 
ไม่ว่าจะเป็นตึกต้นไม้ ร้านค้าที่น่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค 
หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ อย่างย่านยะไต (Yatai) หมายถึงซุ้ม
ขายอาหารที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่รวมร้านอาหารแบบฉบับท้องถิ่น
เอาไว้มากมาย  
อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่าง
เต็มที่ 
 
 

หุ่นกนัดั้มรุ่นใหม่RX93 FF  Nu Gundam  
ggaGGUNDAMช่ือ RX993FFFR  
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พักค้างคืน ณ โรงแรม Toei Fukuoka () หรือเทียบเท่า 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
วันทีห่า้     (5) สนามบนิฟกูโุอกะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือบริการท่านด้วย SET BOX ในกรณีที่เวลาไม่ 
  เพียงพอทานที่โรงแรม 
06.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ  
09.10 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjet Air เที่ยวบิน VZ811 (บริการแบบ Full Service 
  รวมน้้าหนักโหลด 20 กก.  ถอืขึ้นเครื่อง 7 กก.  อาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป-กลับ  และที่นั่ง)   
 ใช้เวลาบิน 5.40 ชั่วโมง  
13.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ  
 
 
**หมายเหตุ** 1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ 
 ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยว 
 บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายแบบเหมา  จ่าย
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
 

ตารางการบิน   
ขาไป    VZ810 : 00.45-08.16 น. บินวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ / วันเสาร์ 02.35-10.00 น.   
ขากลับ VZ811 : 09.10-12.50 น. บินวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ / วันเสาร์ 10.55-14.35 น.  
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อตัราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

2-3 ทา่น ทา่นละ 

เดก็ (อายไุม่เกนิ 6 ป)ี 
ไม่เสรมิเตียงพกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ทา่นละ 

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

2. 20 – 24 ต.ค. 65 29,900 28,900 5,500 

3. 25 - 29 ต.ค. 65 29,500 28,500 5,500 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
   
 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) น้้าหนักโหลด 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่องฯ 7 

กก. อาหารร้อน และ ที่นั่ง (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่
สามารถเลื่อนวันได้) 

 ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
 ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
🔺 กรณีชนิดของพักที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ ห้อง Twin หรือ  ห้อง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็น     
      ห้องชนิดที่โรงแรมมีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
🔺 กรณีเป็นห้องพัก 3ท่าน (Triple Room) ท่านที่ 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกที่นอน 
      ตามมาตราการของโรงแรม นั้นๆ 
🔺 กรณีวันที่เข้าพักโรงแรมไม่มีห้องนอน 3คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดเป็น 2 ห้อง  

ค่าน้้าดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน 
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 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่ามัคคุเทศก์อ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ประกันสุขภาพ ครอบคลุมถึงโควิด-19 และ ค่าประกันอุบัติเหต ุ

      • วงเงินเอาประกัน  1,000,000 บาท 
      • ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

× ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
× ค่าอาหาร ส้าหรับท่านที่ทาน  เจ  มังสวิรัต ิ หรือ อาหารมุสลิม    
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง  ค่าโทรศัพท์ 

ฯลฯ 
× ค่าภาษีน้้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ท้าการขายโปรแกรม

ไปแล้ว 
× ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
× ค่าวีซ่าเข้าญ่ีปุ่น 1,575 บาท (เอกสารยื่นวีซ่ากรุณาจัดส่ง EMS ทางให้บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 12 วันก่อน

เดินทาง) 
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป) 
× ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอร์ม

หนังสือรับรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญ่ีปุ่น
เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาช าระเงินมดัจ า 10,000 บาท 

ภายใน 3 วนั นับจากวนัจอง พรอ้มส าเนา

หนังสือเดินทาง 

 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด กรุณาช าระก่อน

การเดินทาง 30 วนั 
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เงือ่นไขการเดนิทาง และ การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน 
 กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว และ ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วงจลาจล ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาอันเกิดเหตุ
จาการเมือง  ภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  ฯลฯ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้ได้มากที่สุด 

 ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุเต็มเนื่องจากเทศกาล  วันหยุดประจ้าปี หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ ฯลฯ  บริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่ใกล้เคียงและมีมาตรฐานระดับเดียวกัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้จองไม่ถึง 20 ท่าน 
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้ว 

 กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ  

 ค้าเตือน! กัญชา-กัญชง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศญ่ีปุ่น โดยหากฝ่าฝืนมีไว้ในครอบครองเพื่อน้าเข้า  และ 
ส่งออกมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจ้าหน่าย มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้าน
เยน 

** หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้า 
          และ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
          ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

