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I MISS HUIS TEN BOSCH 
6 DAYS 4 NIGHTS [TG]  

11 – 16 APRIL 2023 
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 648 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะคิวช ู - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบนิฟคุโุอกะ – 
เมืองยฟูอุิน (จงัหวดัโออิตะ) เดินเล่นหมู่บา้นตากอากาศยฟูอุิน –            
ทะเลสาบคินรนิ - เบ็ปป ุ - บ่อน า้นรกจิโกะคเุมะกรุ ิ (บ่อเลือดและบ่อทะเล) - 
อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น 

- 01 02 

BEPPU 
SUGINOI 

 

03 
เบ็ปป ุ - ช่องเขาลกึลบัทาคาจิโฮะ (จงัหวดัมิยาซาก)ิ – เมืองคมุาโมโตะ – 
ปราสาทคมุาโมโตะ - อิสระชอ้ปป้ิงถนนซากรุะโนะบาบะ โจไซเอน็ 

03 04 05 
KUMAMOTO 

ANA CROWNE 

04 
คมุาโมะโตะ – อิมาร ิ– หมู่บา้นโบราณเซรามิคโอคาวาจิยามะ – นางาซากิ - 
อิสระเที่ยวชมหมู่บา้นฮอลแลนด ์เฮา้สเ์ท็นบอช รีสอรท์แห่งดอกไม ้ 

06 07 X 
HUIS TEN BOSCH  

NIKKO 

05 
เฮา้สเ์ท็นบอช - ฟคุโุอะกะ -  สวนอมุิโนะนากามิจิซีไซดพ์ารค์ – อิสระชอ้ปป้ิง
และถ่ายรูปกันดั้มที่  มิตซุย เอ้าท์เล็ท ลาลาพอรท์ – อัพเกรดมือ้พิเศษชุด 
ขาปคูดัพิเศษหลากหลายเมนจูากรา้นดงั 

08 09 
10 

 

FUKUOKA 
ROYAL PARK 

06 
ฟคุโุอกะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฟคุโุอกะ - ประเทศไทย - ท่า
อากาศยานนานาชาติสนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) - เที่ยวบินที่ TG 649 

11 X X - 

 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 สวนอมุิโนะนากามิจิซีไซดพ์ารค์ ชมทิวตน้ซากรุะจ านวน 1,600 ตน้ที่บานสะพรั่ง คู่กบัทิวทศันท์ุ่งดอก 
    เนโมฟีลาสีฟ้าสดใสที่มีมากกว่า 1.5 ลา้นตน้ 
  เที่ยวชมหมู่บา้นฮอลแลนด ์เฮา้สเ์ท็นบอช รีสอรท์แห่งดอกไม ้
 เดินเลน่หมู่บา้นยฟูอิุน ฟลอรร์ลั หมู่บา้นเล็กๆ น่ารกัๆ หมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรป มีกลิ่นอายยโุรปโบราณ 
 ชมปราสาทคมุาโมโตะ ปราสาทที่มีขนาดใหญ่และงดงาม สญัลกัษณข์องจงัหวดัคมุาโมโตะ 
  ชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปกบัหุ่นกนัดัม้ขนาดเท่าของจรงิบรเิวณดา้นหนา้ มิตซุย เอา้ทเ์ล็ท ลาลาพอรท์  
  ชมหมู่บา้นโอคาวาจิยามะ หมู่บา้นเซรามิคแห่งเมืองอิมาร ิที่มีมาประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี 
 อพัเกรดมือ้พิเศษชุดขาปคูดัพิเศษหลากหลายเมนจูากรา้นดงั 
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ก ำห 

 
21:30 น. เรียนเชิญคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D เคานเ์ตอรส์ายการบินแห่งชาติการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เจา้หนา้ที่
อ  านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

 

 
01:00 น. ออกเดินทางจากประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 648 

(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 
08:00 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ บนเกาะคิวชู เกาะที่มีขนาดใหญ่        

เป็นอันดับที่สามในประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบรอ้ย   

   
 น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดั “โอะอิตะ” จงัหวดัที่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นตน้ก าเนิดแห่งสินคา้โอทอป 

สินคา้ขึน้ชื่อหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ.์.. น าท่านเดินทางสู่เมือง “ยูฟอุนิ” เป็นเมืองอนเซ็นตากอากาศ
เล็ก ๆ ที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งของเกาะคิวช ู ตัง้อยู่ในหบุเขารมิแม่น า้ เป็นสว่นหนึ่ง

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

11 เม.ย. 66 ประเทศไทย – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสนำมบินสุวรรณภูมิ  

12 เม.ย. 66 ประเทศญี่ปุ่น - เกำะคิวชู - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสนำมบินฟุคุโอกะ - เมือง
ยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ) เดินเล่นหมู่บ้ำนตำกอำกำศยูฟุอิน – ทะเลสำบคินริน - 
เบ็ปปุ - บ่อน ้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ (บ่อเลือดและบ่อทะเล) - อำบน ้ำแร่ญี่ปุ่น 
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ของจงัหวดัโออิตะ และไม่ไกลจากตวัเมืองเบ็บปมุากนกั มีพิพิธภณัฑศิ์ลปะหลายแห่ง รา้นคา้ 
รา้นอาหารที่ใหบ้รรยากาศสบาย ๆ มีวิวทิวทศันท์ี่เป็นยอดเขา 2 ยอดของเทือกเขายูฟ ุ นอกตวัเมือง
ยงัมีทุ่งนาขา้ว และฟารม์เลีย้งมา้อีกหลายแห่ง จึงเป็นที่นิยมในการแวะมาเดินชมเมือง... น าท่านเดิน
เลน่ชม “หมู่บา้นโบราณยูฟอุนิ” หมู่บา้นหตัถกรรม ที่เป็นตน้แบบการผลิตกระดาษญ่ีปุ่ นดว้ยมือ ผา้
มดัยอ้มลวดลายพรอ้มเทคนิคประดิษฐ์ลวดลายแบบตน้ฉบบั เครื่องลายครามรวมไปถึงเครื่องแกว้
ชนิดต่าง ๆ ดว้ย หมู่บา้นยฟูอิุนนบัเป็นหมู่บา้นตน้แบบของหมู่บา้นโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลติภณัฑ์” ของประเทศญ่ีปุ่ น และมีชื่อเสียงดา้นน า้แรอี่กดว้ย ลกัษณะภายในหมู่บา้นยฟูอิุน       
จะเป็นรา้นขายของพืน้เมืองที่ใชว้ิธีการตกแต่งดว้ยธรรมชาติเพื่อใหก้ลมกลืนกบัสถานที่ และ
ทศันียภาพจะขดัต่อลกัษณะของภมูิประเทศที่แวดลอ้มไปดว้ยภเูขา และป่าไมท้ี่อดุมสมบรูณ์ 
นอกจากนีม้ีการแสดงสินคา้ขา้วของเครื่องใชพ้ืน้เมือง ผกัสด ผลไมต้ามฤดกูาล...น าท่านถ่ายภาพ 
“ทะเลสาบคินริน” ลกัษณะเด่นของทะเลสาบนี ้ คือ ที่กน้ทะเลสาบจะมีน า้พรุอ้นและน า้ใสเย็นไหล 
นอกจากนีย้งัมีแม่น า้ 5 สายท่ีมีสว่นผสมของแรธ่าตไุหลเขา้มาในทะเลสาบ ในช่วงเชา้ตรูข่องฤดู
ใบไมร้ว่งถึงฤดหูนาว มีปรากฏการณค์วนัหมอกลอยขึน้มาจากพืน้ผิวทะเลสาบ กลายเป็นภาพราว
อยู่ในโลกจินตนาการ... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองตากอากาศ “เบ็ปป”ุ เมืองที่ตัง้อยู่ใกลก้บัเขตภเูขาไฟจึงท าใหม้ีแหลง่น า้พรุอ้น

ธรรมชาติหลายแห่งที่เกิดขึน้หลงัการระเบิดของภเูขาไฟ ทัง้บ่อท่ีสามารถลงไปแช่ไดแ้ละบ่อที่ท าได้
แค่เพียงมองดว้ยสายตาเท่านัน้ เนื่องจากบางบ่ออณุหภมูิที่สงูมากเกินกว่ารา่งกายจะสามารถทนได ้

 น าท่านชมความแปลกมหศัจรรยข์องธรรมชาติ “บ่อน า้นรกจิโกะคเุมะกรุิ” เพื่อชมความแปลกและ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติ ซึ่งนบัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเบ็ปปทุี่ไม่ควรพลาด และมีสีสนัจากแร่
ธาตทุี่เขม้ขน้ก่อใหเ้กิดสีสนัสดสวยสะดดุตา แต่ละบ่อก็จะใหส้ีที่แตกต่างกนัออกไป อิสระน าท่านชม 
“บ่อเลือด” ที่มีแรส่ีแดงเป็นส่วนประกอบเขม้ขน้ และมีความลกึถึง 120 เมตร จากนัน้น าท่านชม “บ่อ
ทะเล” มีลกัษณะของน า้เป็นบ่อสีฟ้า ซึ่งมีความรอ้นสงูถึง 98 องศาเซลเซียส และสามารถตม้ไข่สกุได ้
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น าท่านเขา้สู่ที่พกั BEPPU SUGINOI HOTEL  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าท่านเดินทางสู่ “ช่องเขาทาคาจิโฮะ” หรือชื่อที่ถกูขนานนามอีกชื่อคือ “ช่องเขาลึกลบั” อยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดั ใจกลางเทือกเขาคิวชู คั่นพรมแดนระหว่างจงัหวดัโออิตะและจงัหวดั
คมุาโมโต ้ มีแม่น า้โกะคะเสะไหลจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกเฉียงใต ้ ผนงัของช่องเขา คือ หินบะซอลต์
ที่ค่อย ๆ ก่อตวัตอนที่ภเูขาไฟอะโสะระเบิด ท าใหห้นา้ผานีม้ีสีเขม้และเป็นริว้สวย แต่ก็ดลูีล้บัซบัซอ้น
อย่างน่าหลงใหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน า้กลายเป็นสีเขียวมรกตเขม้ตดักบัหนา้ผาหินภเูขาไฟท าให้
เกิดเป็นทศันียภาพที่สดุบรรยาย สายน า้ที่ตกจากหนา้ผาสงู 17 เมตร กลายเป็นน า้ตกที่มีชื่อว่า    
“มะนะอ”ิ มีความงดงามและเสน่หด์งึดดูนกัท่องเที่ยวดั่งตอ้งมนตส์ะกด สายน า้ตกที่ตกลงจากท่ีสงู
กระทบโขดหินเกิดการฟุ้งกระจายเป็นสายฝนละเอียดคลา้ยละอองปยุเมฆ มีทางเดินชมดอกซากรุะ 
และดอกไมน้านาพนัธุต์ลอดฤดใูบไมผ้ลิถึงช่วงฤดรูอ้น ต่อเนื่องจนถึงช่วงฤดแูห่งการชมใบไมเ้ปลี่ยน
สีดว้ย... ใหท้่านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพมมุต่าง ๆ เป็นที่ระลกึกบับรรยากาศรื่นรมย ์นอกจากนีท้่าน
ยงัสามารถสนกุกบักิจกรรมเดินชมช่องเขานีไ้ดต้ามทางเดินเลาะรมิแม่น า้โดยจะมีน า้ตกเล็กใหญ่ให้
เห็นตลอดทาง หรือใชบ้รกิาร “เช่าเรือไม”้ (ไม่รวมในรายการทวัร)์ ท่านสามารถเลือกสนกุกบัการ 

13 เม.ย. 66 เบ็ปปุ - ช่องเขำลึกลับทำคำจิโฮะ (จังหวัดมิยำซำกิ) – เมืองคุมำโมโตะ – 
ปรำสำทคุมำโมโตะ - อิสระช้อปป้ิงถนนซำกุระโนะบำบะ โจไซเอ็น 
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พายเรือไปตามช่องเขาชมทศันียภาพของของ ทาคาจิโฮะ และเพลินกบัน า้ตกมะนะอิอย่างอิสระเสรี     
(ค่าเช่าเรือราคาประมาณ 2,000 เยนต่อล า และสามารถใชพ้ายเรือเลน่ประมาณ 30 นาทีเท่านัน้)  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดั “คมุาโมโตะ” เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องเนือ้มา้ที่อร่อยที่สดุและเป็นแหลง่     

เลีย้งมา้ที่สง่เนือ้มา้ไปจ าหน่ายทั่วประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้งัขึน้ชื่อเรื่องน า้สลดัญ่ีปุ่ นอีกดว้ย...     
น าท่านเดินทางสู ่“ปราสาทคมุาโมโตะ” หนึ่งในสามของปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น ตัง้ตระหง่าน
อยู่บนเนินเขากลางเมือง  ไดร้บัฉายาว่า “ปราสาทด า” สรา้งโดยขนุพลผูโ้ด่งดงั “คะโตะ คิโยมาสะ” 
ในปี ค.ศ.1601 ใชเ้วลาก่อสรา้ง 7 ปี เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงาม พืน้ที่ประมาณ 
980,000 ตารางเมตร ภายในบรเิวณปราสาทมีเสน้รอบแนวรัว้ยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร              
มีโครงสรา้งของปราสาทเป็นเอกลกัษณ ์ เนื่องจากมีก าแพงหินอิชิกาคิและลกัษณะภมูิประเทศ       
ตามธรรมชาติที่ท าใหต้วัปราสาทมีรูปทรงโคง้เวา้สวยงาม เคยถกูไฟไหมเ้ผาผลาญสิน้แลว้ในปี 1877 
ภายหลงัไดร้บัการบรูณะสรา้งขึน้มาใหม่ในปี 1960 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 350 ปีของคะโตะ 
คิโยมาสะ และครบรอบ 70 ปีของการก่อตัง้เมือง… น าท่านชอ้ปป้ิงย่านเมืองเก่า “ซากรุะโนะบะบะ 
โจไซเอ็น” ย่านการคา้โบราณที่จ  าลองอดีตเมืองแห่งปราสาท โดยดา้นหลงันัน้ก็คือบรเิวณ     
ปราสาทคมุาโมโตะ ที่อยู่บนเนินเขาที่นี่เต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของที่ระลกึสดุเก๋ของ
จงัหวดัคมุาโมโตะเรียงรายกว่า 23 รา้น ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงและลิม้ลองเมนู
อรอ่ยของคมุาโมโตะ รวมถึงสมัผสับรรยากาศเมืองเก่าที่ชวนใหห้วนนึกถึงช่วงเวลาในอดีตเมื่อครัง้
ปราสาทและเมืองรอบปราสาทแห่งนีย้งัเจรญิรุง่เรืองก็เป็นเสน่หอี์กอย่างหนึ่งของที่นี่... 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั KUMAMOTO ANA CROWNE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านสูเ่มือง “อมิาริ” เขตเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงเรื่อง “หมู่บา้นเซรามิคโบราณอมิาริ” ที่ผลิตขึน้ใน
จงัหวดัซากะ ซึ่งชื่อเสียงของเครื่องลายครามอิมารมิีที่มาจากท่าเรือในการขนยา้ยท่ีท่าเรืออิมาร ิ และ
รูจ้กักนัอย่างแพรห่ลายในชื่อของเครื่องป้ันอาริตะ ตามชื่อสถานที่ตน้ก าเนิดที่ไดผ้ลิตขึน้นั่นเอง       
ใหท้่านไดม้ีเวลาเดินเลน่ในเมืองโบราณที่สงบรม่เย็น และใหท้่านไดเ้ลือกหาเครื่องป้ันลายคราม   
เป็นของที่ระลึกฝากคนที่คณุรกั...  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดั “นางาซากิ” เมืองแห่งประวติัศาสตรส์งครามโลก ซึ่งเป็นเมืองทางภมูิศาสตร์

ชายทะเลแห่งหนึ่งที่เคยถกูทิง้ปรมาณใูนสมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง วนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488...  

  
ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินภายในรีสอรท์ “เฮา้สเ์ทน็บอส” ตามอธัยาศยั หรือเรียกว่า “หมู่บา้นฮอลเลนด์ 
เฮา้สเ์ทน็บอช (รีสอร์ทแห่งดอกไม)้” รีสอรท์ที่มีดอกไมม้ากที่สดุในโลก จดัเป็นสวนและรีสอรท์สไตล์
ฮอลแลนดท์ี่เดียวในเอเชียที่สามารถเปิดใหช้มพรรณไมส้วยงามนานาชนิดตามฤดกูาลไดต้ลอดทัง้ปี 
โดยมีฉากหลงัเป็นกงัหนัลมโบราณขนาดใหญ่หมายถึงสญัลกัษณข์องชาวฮอลนัดา และยงัมีคลอง
น า้ใสสะอาดที่ดแูลโดยระบบบ าบดัน า้ชัน้เยี่ยม ท่านสามารถลอ่งเรือชมผงัเมืองก่ีรอบก็ได ้ เยี่ยมชม

14 เม.ย. 66 คุมำโมะโตะ – อิมำริ – หมู่บ้ำนเซรำมิคโบรำณโอคำวำจิยำมะ – นำงำซำกิ - 
อิสระเทีย่วชมหมู่บ้ำนฮอลแลนด ์เฮ้ำสเ์ทน็บอช รีสอรท์แห่งดอกไม้  
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พระราชวงัฮอลแลนดท์ี่สง่างาม หอนาฬิกาทรงสงูแหลมตระหง่าน โซนชมโรงภาพยนตรส์ามมิติ   
รา้นขายของที่ระลกึมากมาย รา้นอาหาร และโรงแรมสไตลย์โุรปที่ตกแต่งไดส้วยงามราวกับ          
อยู่ในพระราชวงัหรูหรา สวนสนกุสไตลฮ์อลแลนดข์องประเทศญ่ีปุ่ นที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
วฒันธรรมชาวฮอลแลนดเ์ขา้ไวอ้ย่างลงตวั พรอ้มตื่นเตน้กบัเครื่องเลน่หลากหลาย ลอ่งเรือชมวิว
ทิวทศัน ์โรงภาพยนตร ์HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน า้ท่วมใหญ่ ฟ้าผ่า ที่เสมือนจรงิ 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเทา่ 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าภายใน HUIS TEN BOSCH 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “ฟคุโุอกะ” เมืองหลวงแห่งเกาะคิวช ู ฟคุโุอะกะติดทะเลทัง้ 3 ดา้น และ      
โอบลอ้มดว้ยภเูขาที่เขียวชอุ่ม เต็มไปดว้ยธรรมชาติที่งดงาม สามารถเพลิดเพลินกบัการท่องเที่ยว 
การเดินป่า และกีฬาทางน า้มากมาย ฟคุโุอะกะเป็นเมืองใหม่ อาคารบา้นเรือนเป็นสิ่งปลกูสรา้ง
สมยัใหม่ รวมถึงสถานีรถไฟ JR HAKATA ที่เป็นสถานีใหม่ใหญ่และทนัสมยัที่สดุแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น 
เดิมเมืองนีม้แีม่น า้คั่นกลางจึงแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง ฝ่ังตะวนัตกที่เคยเป็นที่อยู่ของซามไูร เรียกว่า      
“ฟคุโุอะกะ” สว่นฝ่ังตะวนัออกเรียกว่า “ฮาคาตะ” ต่อมาในปี 1889 ทางการจึงรวมทัง้สองฝ่ังนีใ้หเ้ป็น
เมืองเดียวกนัโดยใชช้ื่อเมืองว่าเมืองฟุคโุอะกะ และเรียกสถานีรถไฟหลกัว่า สถานีฮาคาตะ นบัตัง้แต่
นัน้เป็นตน้มา... น าท่านชม “สวนอมุิโนะนากามิจิซีไซดพ์ารค์” เป็นสวนสาธารณะรมิทะเลขนาดใหญ่
ประมาณ 3,000,000 ตารางเมตร ที่มีมมุถ่ายรูปที่ดีงามมาก ตัง้อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองฟุคโุอกะ 
ในสวนมีดอกซากรุะ ทิวลิป กหุลาบ เนโมฟีลา ทานตะวนั และคอสมอสเบ่งบานตามแต่ละฤดกูาล 
และในฤดรูอ้นก็จะท าการเปิดซนัไชนพ์ลูที่ขึน้ชื่อว่าขนาดใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ นตะวนัตก อีกทัง้ ยงัมี       

15 เม.ย. 66 เฮ้ำสเ์ท็นบอช - ฟุคุโอะกะ -  สวนอุมิโนะนำกำมิจิซีไซดพ์ำรค์ – อิสระช้อปป้ิง
และถ่ำยรูปกันดั้มที่ มิตซุย เอ้ำทเ์ล็ท ลำลำพอรท์ - อัพเกรดมือ้พิเศษชุดขำปู
คัดพเิศษหลำกหลำยเมนูจำกร้ำนดัง 
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วนัเดอรเ์วิลดท์ี่มีเครื่องเลน่อย่างลานโรลเลอรส์ไลดแ์ละแทรมโพลีนขนาดใหญ่ยกัษ์อยู่อย่างครบถว้น 
อีกทัง้ยงัมีโซนของสวนสตัวโ์ดบทุสึโนะโมริ ที่มีสตัวน์อ้ยใหญ่ใหไ้ดช้ม ถือว่าเป็นสวนสาธารณะ        
ที่เหมาะกบัการมาเที่ยวทัง้ครอบครวัอีกแห่ง จึงคกึคกัไปดว้ยครอบครวัที่พากนัมามากมาย… 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง “มิตซุย เอา้ทเ์ล็ท ลาลาพอรท์” ซึ่งเป็นชอ้ปป้ิงมอลลข์นาด 5 ชัน้ มีรา้นคา้

โดยประมาณ 222 รา้น ใหเ้ลือกชมเลือกซือ้สินคา้ไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ยงัสามารถชมกัน้ดัม้ขนาด
เท่าตวัจรงิโชว ์ มีชื่อรุน่ว่า “RX-93ffV Gundam” มีความสงูถึง 25 เมตร น า้หนกัประมาณ 80 ตนั 
ภายในยงัรวบรวมความบนัเทิงไวม้ากมาย เอาใจสาวกกนัดัม้ จดัเป็นโซน Gundam Park มีโซนย่อย 
3 โซน คือ Gundam Side-F ที่ท่านสามารถเรียนรูข้อ้มลูเก่ียวกบักนัดัม้เพิ่มเติมและสามารถเลือกซือ้
โมเดลต่างๆไดอี้กดว้ย โซน VS Park With G ใหท้่านไดเ้คลื่อนไหวรา่งกายไดอ้อกก าลงักายไปในตวั 
และโซนNamco Arcade มีเกมสย์อดฮิตใหท้่านไดเ้ล่น เช่น เกมสคี์บของ ใหท้่านเพลินเพลินร่วมสนกุ
ตามอธัยาศยั 

  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... สดุพิเศษกบัมือ้อพัเกรด เสิรฟ์ท่านดว้ยชุดไคเซกิรา้นดงั ในเซ็ท

ประกอบดว้ย ขาปตูม้ สลดั ซาชิมิ หมอ้ไฟปชูาบชูาบหูมอ้เล็ก กราแตงป ู เทมปรุะกุง้ ซูชิ ซุป  
ของหวาน 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั FUKUOKA ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08:00 น. น าท่านสูส่นามบินนานาชาติฟคุโุอะกะ บนเกาะคิวช ู เกาะที่มีขนาดใหญ่อนัดบัสามในประเทศญ่ีปุ่ น 

11:35 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิ(กรุงเทพฯ) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 649 

   
14:55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 เม.ย. 66 ฟุคุโอกะ - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสนำมบินฟุคุโอกะ - ประเทศไทย -        
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - เทีย่วบินที ่TG 649 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพ่ิม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

11 – 16 
เม.ย. 

ผูใ้หญ่  79,900 44,000 35,900 

11,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 74,900 44,000 30,900 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 64,900 34,000 30,900 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคานี ้คิดตามอตัราภาษีน ้ามนั อัพเดท ณ วันที ่1 ธันวาคม 2565** 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีที่รบัวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เขม็** 
 

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิคำ่มัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบรษิัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
 
อัตรำนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั)  
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 

(โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่หอ้งพกัมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะหอ้งคู่ (2 เตียงเด่ียวใน 1 หอ้ง 
Western Style หรือ Japanese Style) ใหก้บัทวัรแ์บบหมู่คณะ สว่นหอ้งพกัต่างชนิดตอ้งแจง้ค าขอเป็นกรณี
ไป เช่น การขอหอ้งคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟตุ จะทราบชนิดของหอ้งพกัเมื่ออยู่หนา้งาน) และหากท่าน
มีความประสงคจ์ะพกั 3 ท่านต่อหอ้ง (หอ้งคู่+เสรมิเตียง) ท่านตอ้งยอมรบัในพืน้ที่อนัจ ากดัของหอ้งพกั และ
กรณีโรงแรมไม่มีหอ้งพกัที่เสรมิเตียงได ้โรงแรมจะจดัหอ้งพกัใหท้่าน 1 หอ้งคู่ + 1 หอ้งเด่ียว  

I MISS HUIS TEN BOSCH 
6 DAYS 4 NIGHTS [TG]  

11 – 16 APRIL 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเด่ียวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

 

กำรช ำระเงนิ 

 บรษิทัฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนทีเ่หลือทั้งหมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเงื่อนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะที่เดินทำงน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินมีกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ) 
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การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรทั์ง้หมด 

 

ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับกุเท่านัน้ 
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร  ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบนิแจง้ว่าสามารถคนืค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพนิิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทัวร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบนิมีสิทธิ์เรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
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3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


