
  

 

รหัสทัวร HPT1900691 

ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุโอกะ แฮปป5  �م วัน 3 คืน (SL) 
ศาลเจาดาไซฟุ   หมูบาน ยูฟุอิน ฟลอรัล   บอน้ําพุรอน   การแชออนเซ็นธรรมชาติ 

ชมอุโมงคดอกวิสทีเรีย ณ สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น   ดิวต้ีฟรี   ชอปปم�งเทนจิน 

หางคาแนลซิต้ี   ศาลเจายูโทคุอินาริ   สวนสันติภาพนางาซากิ   พิพิธภัณฑระเบิด
ปรมาณู   โทซุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต 

 
 

 



  

 

อัตราคาบริการ 
 

 
***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาต๋ัวเคร่ืองบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการ

บิน*** 
 ***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาข้ึนตามสายการบิน*** 

 
 

เดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว หมายเหตุ 
วันที ่14-18 พฤษภาคม 62 22,876 22,876 8,900 เต็ม 
วันที ่21-25 พฤษภาคม 62 19,987 19,987 8,900 เต็ม 
วันที ่28 พ.ค.-01 มิ.ย. 62 19,987 19,987 8,900  
วันที ่30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที ่01-05 มิถุนายน 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 04-08 มิถุนายน 62 19,987 19,987 8,900  
วันที ่06-10 มิถุนายน 62 22,876 22,876 8,900  
วันที ่08-12 มิถุนายน 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 11-15 มิถุนายน 62 19,987 19,987 8,900  
วันที ่13-17 มิถุนายน 62 22,876 22,876 8,900  
วันที ่15-19 มิถุนายน 62 22,876 22,876 8,900  
วันที ่18-22 มิถุนายน 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 20-24 มิถุนายน 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 22-26 มิถุนายน 62 22,876 22,876 8,900  
วันที ่27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  
วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 62 22,876 22,876 8,900  

INFANT (เด็กเล็ก ต้ังแตแรกเกิด - อายุไมเกิน 2 ป) ราคา 8,000 บาท 
จอยแลนดหักคาต๋ัวออก 7,000 บาท 

ราคาท่ีระบุขางตน สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทาน้ัน 
หากผูเดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอ่ืนๆ โปรดสอบถามเจาหนาที ่กอนทําการจอง 



  

 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง                                                                                                         
( - / - / - ) 
21.00 น.       พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 

เคานเตอร สายการบิน Thai Lion Air (SL) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

23.55 น.      ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน เท่ียวบินที่ SL314 
 
วันที่สอง สนามบินฟูกุโอกะ – เมืองฟูกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - หมูบาน ยูฟุอิน 

ฟลอรัล - เมืองเปปปุ – บอน้ําพุรอน – การแชออนเซ็นธรรมชาติ    
 ( - / L / D ) 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี ่ปุ�น 
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
หลังจากผานขั ้นตอนตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว นําคณะขึ้นรถโคชปรับ
อากาศน ําเท ี ่ยวเดินทางส ู   เม ืองฟ ูก ุ โอกะ 

( Fukuoka) เ ป น
เมืองที ่ใหญที ่ สุด
ข อ ง เ ก า ะ คิ ว ชู  
( Kyushu) แ ล ะ
ใหญเปนอันดับ 8 
ของประเทศญี่ปุ�น

ดวย ฟูกุโอกะเปนเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุ�นมา
นานหลายรอยป เดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) วัดชินโตเกาแก
และมีช่ือเสียงที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ เปนสิ่งท่ีสถิตของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียนนิสิต 
นักศึกษามากราบไหวขอพรเพ่ือการศึกษาไมเวนในแตละวัน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาของ
ที ่ระลึกพื ้นเมืองที ่บริเวณหนาวัดที ่มีรานคากวา 100 แหงของเกาะนาคาสุ (Nakasu 
Island) และถัดไปอีกอยางถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ที่เปนถนนคนเดินเสน
เกาแกที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 1) ณ รานอาหาร  



  

 

บาย เดินทางสู เมืองยูฟุอิน (Yufuin) เปนเมือง
ชนบทเล็กๆ ที ่ม ีทิวทัศนท ี ่สวยงามมาก
โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิท ี ่จะมีทั ้งดอก
ซ า ก ุ ร ะ บ น ต  น ไ ม   แ ล ะ ท ุ  ง ด อ ก เ ร ป 
(Rapeseed) ท ี ่พ ื ้นด านล าง พร อมกับ
แมน้ํา และภูเขา อิสระเดินชมหมูบาน ยูฟุอิน 
ฟลอรัล เปนหมู บานจําลองสไตลยุโรป มี
กลิ่นอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ประจําเมือง
ยูฟุอิน บานอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไม
นานาชนิด อิสระใหทานเดินเลนและถายรูปตามอัธยาศัย เดินทางสู เมืองเบปปุ (Beppu) 
ตั้งอยูบนชายฝم�งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอนํ้าแรที่เปนบอโคลน จัดเปน
เมืองที่มีรีสอรทนํ้าแรมากที่สุดนักทองเที่ยวสามารถลองแชนํ้าแรหลายหลากชนิด นําทาน
เดินทางสู บอนํ้าพุรอน (Jigoku Meguri) หรือ บอนํ้าพุรอนขุมนรกทั้งแปด เปนบอนํ้าพุ
รอนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแรธาตุที่เขมขน 
เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม เปนตน และรอนเกินกวาจะลงไปอาบ
ได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ต้ังชื่อใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เขาชม 2 บอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก  HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเทา 
ค่ํา     บริการอาหารค่ํา (ม้ือที่ 2) ณ หองอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารนําทานผอนคลายดวยการแชออนเซ็นธรรมชาติสไตลญ่ีปุ�นแทๆ  
 



  

 

วันที่สาม เมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – ชมอุโมงคดอกวิสทีเรีย ณ สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น - ดิวตี้ฟรี  
– ชอปปم�งเทนจิน – หางคาแนลซิต้ี         
 ( B / L / อิสระ ) 

เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นออกเดินทางจากเมืองเปปปุสู  เมืองคิ
ตะคิวชู (Kita Kyushu) เมืองที่มีขนาดใหญเปน
อันดับสองของจังหวัดฟูกุโอกะ เพื่อชม สวนคาวา
จิ ฟูจิเอ็น (Kawachi Fuji-en) อันลือชื ่อเรื ่อง
ความงดงามของดอกไมและพรรณไมตางๆ และ
ที่พลาดไมไดคือ ดอกไมสี่มวงที่มีลักษณะเปนชอ
ระยา เรียกวา ดอกวิสเทอเรีย หรือในภาษาญี่ปุ�น เรียกวา Fuji No Hana  เปนไมเถาที่มี
กลิ่นหอมจุกเดนภายในสวนคือ อุโมงคดอกวิสทีเรีย (Wisteria Tunnel) กวา 200 ตน ที่
ทิ้งกิ่งกานพรอมดอกสีมวงเขม มวงออน ชมพู และขาว ไลเรียงเฉดสีหอยลงมาจากอุโมงค
ไมที ่คลุมทางเดินยาวกวา 100 เมตร มากกวา 22 สายพันธุราวเดินในสรวงสวรรค  
(**เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย จะจัดขึ้น ณ สวนแหงน้ีระหวาง วันที่ 20 เมษายน 2562 ถึง 6 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งการบานของดอกวิสทีเรียนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ หาก
ทานเดินทางไมตรงชวงเทศกาลดอกวิสทีเรียบาน ทางบริษัทจะทําชมสวนดอกไมชนิดอ่ืน
แทน**)  

 



  

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) ณ รานอาหาร ชาบูขาปูยักษ 
 
   
 
 
 
 
 
 
บาย  นําทานสู  ดิวตี ้ฟรี (Duty Free) อิสระใหทานเลือกซื ้อสินคาปลอดภาษี อาทิ เสื ้อผา 
กระเป�า รองเทา เข็มขัดนํ้าหอม เครื่องสําอาง และสินคาตางๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานสู ยานเทน
จิน (Tenjin) โดยในบริเวณนี้จะมีรานคา ถนนคนเดิน และหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย มีสินคา
ใหเลือกซื้อหลากหลายชนิด ต้ังแตเครื่องใชไฟฟ�าเส้ือผา แบรนเนมด หนังสือ เคร่ืองสําอางตางๆ รวมไป
ถึงรานอาหารอีกมากมาย สถานที่ชอปปم�งบริเวณยานนี้ เดินทางสู  หางคาแนลซิตี้ (Canal City)  เปน
ศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการขนานนามวาเปน 
เมืองที่อยูในเมืองประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรม
สองแหง และคลองท่ีไหลผานกลางศูนยกลางคา 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ หางคาแนลซิต้ี 
ที่พัก  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วันที่ส่ี  เมืองซากะ -  ศาลเจายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ
ระเบิดปรมาณู – โทซ ุพรีเม่ียม เอาทเล็ต – ฟูกุโอกะ                          
 ( B / L / อิสระ ) 

เชา  รับประทานอาหารเชา  (ม้ือที่ 5) ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานสู เมืองซากะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที ่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
เคร่ืองปم�นดินเผา เดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ 
(Yutoku Inari Shrine) สรางขึ้นในป 1688 
เปนศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิ
มะ ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาล
เจาแหงนี้เปนที่ประทับของเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ ที่
ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับ
การเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดานธุรกิจ และความ
ปลอดภัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 6) ณ รานอาหาร  
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู 
โดยมีแหลงทองเที่ยวที ่  หลากหลาย เชน การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเปน 
 เมืองทาสําคัญของญี่ปุ�น จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว จนเกิดเปน
ชุมชนชาวตางชาติตางๆ   เชน ไชนาทาวนเปนตน นําทานสู สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki 
Peace Park) ถูกจัดสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึง  เหตุการณทิ ้งระเบิดปรมาณูที ่ชื ่อวา Fat man 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทําลายเกือบทั้ง
เมืองและยังฆา   สิ ่ ง ม ี ช ี วิ ต ไ ป
มากกวา 80,000 คนในสวนแหงนี้มีรูปปم�นเกี่ยวกับ
สันติภาพมากมาย โดยที่ดานหลังของสวนจะมีเสาสี
ดําที่  เปนตัวชี ้ต ําแหนงจุดศูนยกลางของ
ระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหยื่อในคร้ังน้ันดวย 
และทางตอนบนจะมี   พิพิธภัณฑ
เกี ่ยวกับการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นดวย จากนั้นชม
พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki 
   Atomic Bomb Museum) 
จัดแสดง และรวบรวมขอมูลเหตุการณ ซากชิ้นสวนสิ่งของตางๆ โดยเรียงลําดับเหตุการณตั้งแตกอน



  

 

ระเบิดปรมาณูลงจนถึงวินาทีแหงความหายนะ ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไวภาพถายอาคารบานเรือน
ที่พังยับเยิน ภาพผูคนลมตาย หรือผูที่รอดชีวิตแตตองทนทุกขทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เปนโรคลูคี
เมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่คอยๆคราชีวิตผูคนเหลาน้ันไปอีกจํานวนมากพิพิธภัณฑแหงน้ีเปนสิ่งเตือนใจ
ใหระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ ในวันที่นางาซากิโดนพิษรายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางสู โทซุพรีเมี่ยม เอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) เปนพื้นที่ชอปปم�งเอาท
เล็ตขนาดใหญ มีรานคาของแบรนดช้ันนําและแบรนดทองถ่ินมากกวา 150 ราน เชน Coach, Armani, 
Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆ อีก
มากมายมาที่นี่สามารถชอปปم�งไดครบทั้งผูหญิง ผูชาย และเด็กเล็ก ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเป�า 
เคร่ืองสําอาง โดยแตละรานก็จะมีโปรโมช่ันสวนลดมากมาย 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ที่พัก  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา  สนามบินฟูกุโอก – สนามบินดอนเมือง                                                                                

( B / - / - ) 
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือที ่7) ณ หองอาหารของโรงแรม สมควรแกเวลา นําทานเดินทาง
สูสนามบินฟูกุโอกะ 
08.00 น.     เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เที่ยวบินที ่SL315 
11.55 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมกับความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 



  

 

 
 

เง่ือนไขหองพัก  
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร
จะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให
อยูในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 3 
ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู (พัก 
2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบเตียงคู
โรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เขาพักในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะ
เขาใชบริการออนเซ็นที่อยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติ
เทาน้ัน) 
 

 



  

 

 
ทางบริษัทเร่ิมตนและจบการบริการทีส่นามบินดอนเมืองเทาน้ัน  

กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะ
อ่ืนๆเพื่อใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองน้ัน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีที่
เกิดขึ้น เน่ืองจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป 
Final 100% กอนที่จะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 
 

* ต๋ัวสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
แตจะทําการ Request ใหไดเทานั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการ
บินไมมีระบบคืนเงินบางสวน 

 
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญ่ีปุ�น 

จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่
ประเทศญ่ีปุ�นทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี 

ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศญ่ีปุ�นเรียกเก็บ 
ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน 

ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ราคาทัวรรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามรายการ    
2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
4. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.  
8. หนาทัวรนําเที่ยว ตามรายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
ราคาทัวรไมรวม  

1.   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหาร

และเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม 
3. คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 

ก.ก.) 
4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระท่ีสนามบิน

ดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 

 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 



  

 

 
เง่ือนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือ
เปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 
1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 
1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผู เดินทางจะตองชําระคาต๋ัว
โดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนด
ของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยาง
หนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 
100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจํา
ทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% 
ของคาบริการที่ชําระมาแลว  



  

 

เนื่องจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารองที่น่ัง
ต๋ัวเคร่ืองบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน 

3. หากจํานวนการจองของผูเดินทางเต็มกรุปแลว ผูจองไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดทุก
กรณี 
4. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 
กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
5. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จองเดินทาง
นอยกวา 20 ทาน 
 
ขอควรทราบ 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสาร
ในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น

ได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 

 

 
 



  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที ่จะนําติดตัวขึ้นเครื ่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท 
และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบ
เทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที ่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใสกระเป�า
ใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก
ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอก เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจ
พบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 30 
ทาน โดยจะแจงใหกับ 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และ
อยางนอย 15 วันกอนการ 
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทาง 
นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือ
เดินทางใหกับทางบริษัท 
พรอมการชําระเงินมัดจํา 



  

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที ่เดินทางจริงของประเทศที ่เดินทาง ทั ้งนี ้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที ่เพิ ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัย
อ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คา
ต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษี 
เช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 


